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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

إن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكعقذ سموهلل مـ ذور أكػسـو ومـ ؾمقئوت أقمامًمـو مـ هيده اهلل ومال مضؾ ًمف 

ومـ يضؾؾ ومال هودي ًمف وأؿمفد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأؿمفد أن ؾمقدكو حمؿدا قمبدده ورؾمدقًمف  دغم 

 ؾَّؿ شمسؾقام.اهلل قمؾقف وقمغم آًمف و حبف وؾم

فذه رؾموًمي خمتٍمة ذم قمؾؿ اًمقضع ذطمً ومقفو اًمرؾموًمي اًمقضعقي ًمؾؼويض قمضد اًمدديـ اجييدل ر دف اهلل أمو سمعُد وم

وهق أيضو أطمد قمؾقم اجيضموزة اًمعؾؿقي آصمـل قمنميي، ىمول اًمشدق  اًمعالمدي وهذا اًمعؾؿ هق أطمد قمؾقم اًمؾغي اًمعرسمقي 

 اهلل شمعومم ذم كظؿ ًمف ذم اًمعؾقم اًمنمقمقي: اعمعؿر مػتل اًمعراق قمبد اًمؽريؿ سمقوره ر ف

 كحٌق رصٌف وضٌع سمالهمف.... قمؾٌؿ ذيٌػ يؼتيض سمالهمف

ه اًمرؾموًمي هذ ًومجؿعتفو ومؽوك ذم ؿمفر رمضون اعمبوركجمؿققمي دروس أًمؼقتفو ذم سمعض اعمقاىمع اجيًمؽؽموكقي  ووأ ؾف

 سملم يديؽ. تلاًم

 ف اًمؽريؿ ظموًمصي إكف ؾمؿقع جمقى.وأن يعؾ أقمامًمـو  وحلي وًمقضمف وواهلل أؾملل أن يـػع هب

 

 أسمق مصطػك اًمبغدادي
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 مؼدمي

 

ًُ اًمتؿَر ذم اًمؽقِس،أي ضمعؾتف ومقف، وموًمؽقس. يؼضمعؾ اًمٌمء ذم مؽونذم اًمؾغي: اًمقضع  مقِضع اًمتؿر. ول: وضع  

وهق كققمون: .شمعقلم رء ًمقدل قمغم رء آظمروذم آ طالح:   

، يمقضع ًمػظ زيد ًمشخص معلم. ومؿتك ىمقؾ: ضموء وىموم وذهى زيد قمؾؿ أن اعمؼصقد سمف اًمشخص اعمعلم.ًمػظل -2  

، يموًمؽتوسمي واجيؿمورة وقمالموت اًمطريؼ واعمرور.همػم ًمػظل -1  

 واعمؼصقد هـو هق اعمعـك إول.

. واًمؾغي يمؾفو قمبورة قمـ أًمػوظ معقـي شمدل قمغم معـك معلم.شمعقلم اًمؾػظ ًمؾدًٓمي قمغم اعمعـكع اًمؾػظل سملكف: ويعّرف اًمقض  

.مسوئؾ يبحٌ ومقفو قمـ أطمقال اًمؾػظ مـ طمقٌ اًمقضعوأمو قمؾؿ اًمقضع ومفق:   

أو اًمبنم ومو هل  وضع اًمؾغي ومقبحثقن قمـ واضع اًمؾغي هؾ هق اهلل ؾمبحوكفعؿؾقي قمـ اعمسوئؾ اعمتعؾؼي سم ومفذا اًمعؾؿ يبحٌ

. وكحق ذًمؽ مـ اعمسوئؾ اعمتعؾؼي سموًمقضع أكقاع اًمقضع  

 و دمده ذم اًمؼقامقس،مم وٓ يبحٌ ذم هذا اًمعؾؿ قمـ معوين اعمػردات يمسامء وأرض ومنن هذا إمر شمؽػؾ سمف قمؾؿ متـ اًمؾغي

مجعقهو ومقام سمعد ذم قمؾؿ ؾمؿقه  وًمؽـ هق يبحٌ قمـ قمؿؾقي وضع إًمػوظ عمعوكقفو ومؼد أصمور اًمعؾامء طمقهلو أؾمئؾي وإؿمؽوٓت

 سموًمقضع.

  

 أريمون اًمقضع

 

إذا رزىمً سموسمـ ومسؿقتف قمبد اهلل ومفـو شمقضمد أرسمعي أمقر: اًمقاضع وهق أكً أهيو إب، واعمقضقع وهق اؾمؿ قمبد اهلل، 

واًمقضع وهق اًمػعؾ أي اًمتسؿقي وضمعؾ اًمؾػظ سمنزاء اعمعـك.واعمقضقع ًمف وهق آسمـ،   

.ع، واًمؾػظ اعمقضقع، واعمعـك اعمقضقع ًمف، واًمقضع: اًمقاضومفذه أرسمعي أريمون  

؟ ومؿـ هق واضع اًمؾغي  

هق اهلل ؾمبحوكف وشمعومم سملن خيؾؼ ذم كػس سمعض اًمبنم قمؾام رضوريو سملن هذا اًمؾػظ يدل قمغم هذا اعمعـك أو فو ىمقؾ: واضع

 سمقاؾمطي اًمقطمل.

ىموـمع قمغم أطمدمهو. وىمقؾ: سمؾ اًمقاضع هؿ اًمبنم، وىمقؾ: سموًمقىمػ ٕن إمريـ حمتؿالن وٓ دًمقؾ  

؟ هؾ شمشؽمط وضمقد اعمـوؾمبي سملم اًمؾػظ اعمقضقع واعمعـك اعمقضقع ًمف أو ٓ شمشؽمط :وهـو مسلًمي وهل  

ومؾػظ موء مثال ٓ سمد أن يؽقن ٓظمتقور اعمقؿ وإًمػ واهلؿزة مـوؾمبي سمقـف وسملم اًمسوئؾ اعمعروف وهؽذا سمؼقي  ،: شمشؽمطومؼقؾ

.إًمػوظ  

س مـوؾمبوت ذم سمعض اًمؽؾامت ًمؽـفو ٓ شمـطبؼ قمغم يمؾ يمؾامت اًمؾغي.وإن أمؽـ شمؾؿّ كف ومنواعمشفقر أهنو ٓ شمشؽمط،   



 

 
 

 الواضح في علم الوضع

3 

 شمؼوؾمقؿ اًمقضع

  

وإًمقؽ أمهفو: ًمؾقضع شمؼسقامت متعددة سمؾحوفموت متعددة  

.إمم حتؼقؼل وشمؼديري سمحسى ذاشمف يـؼسؿ اًمقضعأوٓ:  

ػم واؾمطي قمالىمي وىمريـي. وهق وضع احلؼوئؼ.، مـ همشمعقلم اًمؾػظ سمنزاء اعمعـك ًمؾدًٓمي قمؾقف سمـػسفهق:  وموًمقضع اًمتحؼقؼل  

: وضع ًمػظ أؾمد ًمؾحققان اعمػؽمس اعمعروف.فمثوًم  

. وهق وضع شمعقلم اًمؾػظ سمنزاء اعمعـك ًمؾدًٓمي قمؾقف سمقاؾمطي قمالىمي وىمريـيواًمقضع اًمتؼديري ويسؿك سموًمتلويكم أيضو هق: 

 اعمجوزات واًمؽـويوت.

مثوًمف ذم اعمجوز: أؾمد ًمؾرضمؾ اًمشجوع.   

ًمؾؽريؿ.  اًمؽـويي: يمثػم اًمرمودومثوًمف ذم  

 وإذا أـمؾؼ اًمقضع اكٍمف إمم اًمقضع احلؼقؼل ٓ اًمتؼديري.

.إمم ؿمخيص وكققمل سموقمتبور اًمؾػظ اعمقضقع يـؼسؿ اًمقضعصموكقو:   

.مو يمون اعمقضقع ومقف ًمػظو واطمدا مؾحقفمو ًمؾقاضع سمعقـف وؿمخصفاًمشخيص هق: وموًمقضع   

وهق ذًمؽ اعمشخص. ػظ زيد سمخصق ف وقمقّـف عمعـوهمثول: وضع إقمالم يمزيد، ومنن اًمقاضع أظمذ ًم  

 مثول آظمر: وضع اًمـؽرات يمرضمؾ، ومنن اًمقاضع أظمذ ًمػظ رضمؾ سمخصق ف وقمّقـف عمعـوه وهق اًمذيمر اًمبوًمغ.

.مو يمون اعمقضقع ومقف أًمػوفمو متعددة مؾحقفمي سملمر قموم واًمقضع اًمـققمل هق:  

( ًمؾدًٓمي قمغم ذات متصػي  وموقِمؾقـً يمؾ ًمػظ قمغم وزن ) مثول: اعمشتؼوت يموؾمؿ اًمػوقمؾ واعمػعقل، يملن يؼقل اًمقاضع قم

ًمػظ ضورب ويموشمى وكورص وهمػمهو. ، ومقـدرج ومقفمـ طمقٌ  دروهو مـفو سمصػي  

( ًمؾدًٓمي قمغم ذات متصػي سمصػي مـ طمقٌ وىمققمفو قمؾقفو، ومقـدرج ومقف ًمػظ مرضوب  مػعقلوقمقـً يمؾ ًمػظ قمغم وزن ) 

 ومؽتقب ومـصقر وهمػمهو. 

ع ًمػظو معقـو سمخصق ف عمعـك سمؾ وضع ىموكقكو قمومو يشؿؾ أًمػوفمو يمثػمة ٓ شمـحٍم.ومفـو اًمقاضع مل يض  

مثول آظمر: اعمجوزات واًمؽـويوت ومفل مقضققمي وًمؽـ ًمقس سمقضع ؿمخيص، وموًمقاضع وضع ًمػظ أؾمد ًمؾحققان اعمػؽمس، 

قضع كققمل قمغم  ًمػظ إؾمد مشؽميمو، وإكام وضع اعمجوز سمػمومل يرضمع مرة أظمرى ويضع ًمػظ أؾمد ًمؾرضمؾ اًمشجوع ومقص

 كحق اًمؼوقمدة اًمعومي.

يملن يؼقل اًمقاضع: وضعً يمؾ ًمػظ يؽقن سملم معـوه احلؼقؼل ومعـوه آدقموئل مـوؾمبي مع وضمقد ىمريـي متـع مـ إرادة 

 إول ًمؾدًٓمي قمغم اعمعـك اعمجوزي، ومقـدرج ومقف ًمػظ أؾمد ًمؾشجوع، وسمحر ًمؾجقاد، وهمػممهو.

مع وضمقد ىمريـي ٓ متـع مـ إرادة إول  قمالىميدقموئل وه احلؼقؼل ومعـوه آويملن يؼقل اًمقاضع: وضعً يمؾ ًمػظ سملم معـ

، ومقـدرج ومقف يمثػم اًمرمود ًمؾؽريؿ، وـمقيؾ اًمـجود ًمطقيؾ اًمؼومي، وهمػممهو.ًمؾدًٓمي قمغم اعمعـك اًمؽـوئل  
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:حيتوج ذم سمقوهنو إمم متفقد ومـؼقل سموقمتبور آظمر إمم صمالصمي أىمسوم يـؼسؿ اًمقضع صموًمثو:  

.قمومو يمقزن ) وموقِمؾ ( متعددا ظمو و يمرضمؾ، وشمورة يؽقن واطمدا اًمؾػظ اعمقضقع شمورة يؽقنىمد قمؾؿً أن   

تورة يؽقن ظمو و أي ضمزئقو يمقضع إقمالم يمزيد ومنكف ٓ يصدق إٓ قمغم ذات واطمدة، وم يمذًمؽواعمعـك اعمقضقع ًمف اًمؾػظ 

 وشمورة يؽقن قمومو أي يمؾقو يمقضع اًمـؽرات يمرضمؾ ومنكف يصدق قمغم يمؾ رضمؾ.

.مو يالطمظف اًمقاضع قمـد اًمقضعرء آظمر يسؿك آًمي اًمقضع وهل: وقمـدهؿ   

ًمؾؿػرد اعمذيمر اًمذي شمشػم إًمقف ومفذا مثال مقضقع  ،أؾمامء اجيؿمورة ومفل مـ اعمعورف ومال سمد أن شمصدق قمغم معلم مثول:

 حٍم قمغمـأي هق مقضقع ًمؽؾ ضمزئل معلم مـ شمؾؽ اجلزئقوت اًمتل ٓ شميمزيد واًمبوب واًمؽتوب وكحق ذًمؽ سمل بعؽ 

شمؾؽ يمؾ واًمقاضع طمقـام يريد أن يضع ٓ سمد أن يالطمظ اًمؾػظ واعمعـك ذم ذهـف ىمبؾ اًمقضع ومؽقػ شمصّقر  ؾمبقؾ اًمبدل،

(. اعمػرد اعمذيمر اعمشور إًمقف سمنؿمورة طمسقي اجلقاب: ٓطمظفو وشمصقرهو سملمر قموم وهق: ) ؟ همػم اعمحصقرة اجلزئقوت  

جلزئل اعمعلم مـ ضمزئقوت اعمعـك اًمعوم، وأمو ذًمؽ اعمػفقم اًمعوم ومفق آًمي ومفـو اعمقضقع هق ًمػظ هذا، واعمعـك اعمقضقع ًمف هق ا

 .، وًمقس هق اعمقضقع ًمف اًمؾػظقضع اؾمتعؿؾفو اًمقاضع يمقؾمقؾي ًمؾتق ؾ إمم وضع ًمػظ هذا ًمؽؾ شمؾؽ اجلزئقوتًمؾوأداة 

وأداة وضع. ومنذا قمؾؿ هذا ومـؼقل: ،مقضقع ًمفمعـك و ،مقضقعًمػظ ومعـدكو   

:إمم صمالصمي أىمسومآًمي اؾمتحضوره  وأعمقضقع ًمف ا يـؼسؿ اًمقضع سموقمتبور  

وضع قموم عمقضقع ًمف ظموص. -2  

مثوًمف: مو شمؼدم مـ أؾمامء إؿمورة، ومفـو اًمقضع قموم ٕن آًمي اًمقضع مػفقم قموم، واعمقضقع ًمف ظموص ٕن اًمقضع يمون ًمؽؾ 

 ضمزئل مـ ضمزئقوت اعمشور إًمقف.

، وىمد يمزيد وقمؿرو وهـداعمػرد اعمتؽؾؿ وضمزئل مـ ضمزئقوت  مثول آظمر: وضع اًمضامئر يملكو، ومفذا اًمؾػظ مقضقع ًمؽؾ ومرد

 اؾمتحرض اًمقاضع شمؾؽ اجلزئقوت اًمتل ٓ شمـحٍم سمؿػفقم قموم هق ) اعمػرد اعمتؽؾؿ ( ومفق آًمي اًمقضع.

.وضع ظموص عمقضقع ًمف ظموص -1  

  ظمر.ومنن اعمقضقع ًمف هق ؿمخص معلم، وىمد شمصقره اًمقاضع سمخصق ف ٓ سمقاؾمطي رء آ ،مثوًمف: إقمالم يمزيد

.وضع قموم عمقضقع ًمف قموم -1  

  ، وموًمقضع قموم ًمعؿقم اعمعـك اعمقضقع ًمف ومنكف يمكم يصدق قمغم يمثػميـ.عمطؾؼ اًمذيمر اًمبوًمغ وضع اًمـؽرات يمرضمؾمثوًمف: 

.أن يؽقن ظمو و أو قمومو :سمعبورة أظمرى إن اًمقضع إمو   

ذم وضع زيد ومنكف مقضقع ًمشخص  يمام ( متصقرا ذم اًمعؼؾ سمخصق ف ظمو وأمرا  يمون اعمقضقع ًمف) ومقؽقن ظمو و إذا 

اؾمتحرض ًمػظ زيد واؾمتحرض ذات مشخصي سمصػوت معقـي صمؿ ؾمؿك ووضع. معلم واًمقاضع   

 ويؽقن قمومو ذم طموًمتلم:

( يمام ذم وضع رضمؾ ًمؾذيمر اًمبوًمغ. قمومو متصقرا ذم اًمعؼؾ سمعؿقمفأمرا  ًمف يمون اعمقضقعإذا )   

( يمام ذم وضع هذا وأكو.   سمؿػفقم قموم يؿعفويمون اعمقضقع ًمف أمقرا ظمو ي متصقرة ذم اًمعؼؾ  وإذا )  
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 شمطبقؼ أىمسوم اًمقضع قمغم مقضققموت اًمؾغي

  

شمورة يؽقن مػردا وشمورة يؽقن مريمبو، واعمػرد يؽقن اؾمام وومعال وطمرومو، وآؾمؿ يؽقن معرومي وكؽرة، اًمؾػظ اعمقضقع عمعـك 

اًمقضع ـمّبؼقا شمؾؽ إىمسوم قمغم اعمقضققموت  وحتً هذه اعمصطؾحوت أىمسوم قمديدة، وموًمعؾامء سمعد أن سمقـقا مو هل أىمسوم

كققمل أو ؿمخيص. وهؾ سمقضع قموم أو ظموص وهؾ اًمقضع ومقف ًاحلروف سملي وضع وضع :اًمؾغقيي ومقؼقًمقن مثال  

 ومؾـبدأ سمبقوهنو:

.ظموص ًمف مقضقع سمقضع حتؼقؼل ؿمخيص ظموص عمقضقع اًمَعؾؿأوٓ:   

عقـي اعمشخصي صمؿ ىمول وضعً هذا اًمؾػظ هلذا اعمعـك.مثوًمف: زيد ومنن اًمقاضع شمصقر ًمػظ زيد سمخصق ف وشمصقر ذاشمف اعم  

 ومـ إقمالم اًمشخصقي أؾمامء اًمعؾقم يمـحق وومؼف وشمقطمقد وأ قل.

معـوه وهق ىمقاقمد يعرف هبو أطمقال أواظمر اًمؽؾامت اًمعرسمقي ذم طمول ومؿثال ذم اًمـحق: شمصقر اًمقاضع ًمػظ كحق سمعقـف وشمصقر 

عً ًمػظ كحق هلذا اعمعـك.شمريمقبفو مـ طمقٌ اجيقمراب واًمبـوء، صمؿ ىمول: وض  

ذم ذهـ اًمقاضع سمقطمدة اعمقضقع أو وطمدة اًمغويي  ومتشخصي ؿقزةواًمعؾقم وإن يموكً مسوئؾ وىمقاقمد قمديدة إٓ أهنو مت

 وذًمؽ يموف ذم اًمتشخص.

وشمدريى اًمراوي. وىمطر اًمـدى جؿع اجلقامعيمومـ إقمالم اًمشخصقي أؾمامء اًمؽتى   

ؾمؿك يمتوسمف هبذا اًمؾػظ.وضع واجلقامع سمعقـف وشمصقر مو يمتبف صمؿ  ومؿثال مجع اجلقامع: شمصقر اعممًمػ ًمػظ مجع  

.مقضققمي سمقضع حتؼقؼل ؿمخيص قموم عمقضقع ًمف ظموص واحلروف اًمضامئر وأؾمامء اجيؿمورة وإؾمامء اعمق قًمي صموكقو:  

أكػسفؿ مثوًمف ذم اًمضامئر: أكو ومنن اًمقاضع شمصقر ًمػظ أكو سمخصق ف وشمصقر معوين ضمزئقي يمزيد وقمؿرو وسمؽر احلويملم قمـ 

سمقاؾمطي أمر قموم وهق: يمؾ مـ حيؽل قمـ كػسف، صمؿ ىمول: وضعً ًمػظ أكو ًمؽؾ مـ شمؾؽ اجلزيئوت اعمـدرضمي حتً اعمػفقم 

 اًمعوم.

ومنن اًمقاضع شمصقر ًمػظ هذا سمخصق ف، وشمصقر ضمزئقوت طمؼقؼقي يمسعد وؾمعقد ومسعقد  ومثوًمف ذم أؾمامء اجيؿمورة: هذا

وهق: يمؾ مػرد مذيمر مشور إًمقف إؿمورة طمسقي، صمؿ ىمول: وضعً ًمػظ هذا ًمؽؾ اعمشور إًمقفؿ إؿمورة طمسقي سمقاؾمطي مػفقم قموم 

 مو  دق قمؾقف ذًمؽ اعمػفقم اًمشومؾ مـ اجلزئقوت.

 متعددة يمزيد وقمؿرو وسمؽر ضمزئقوتومنن اًمقاضع شمصقر ًمػظ اًمذي سمعقـف وشمصقر  ومثوًمف ذم إؾمامء اعمق قًمي اًمذي

رد مذيمر معفقد سمؿضؿقن اًمصؾي، صمؿ ىمول: وضعً ًمػظ اًمذي اعمعفقديـ سمؿضؿقن اًمصؾي سمقاؾمطي مػفقم ؿمومؾ وهق: مػ

مـ اجلزئقوت. مؾًمؽؾ مو  دق قمؾقف ذًمؽ اعمػفقم اًمشو  

ذم ومنن اًمقاضع شمصقر ًمػظ ذم سمعقـف وشمصقر معوين ضمزئقي يمظرومقي اًمؽقس ًمؾدرهؿ ذم ىمقًمـو: اًمدرهؿ ذم  ومثوًمف ذم احلروف:

، وفمرومقي اًمصـدوق ًمؾؽتوب ذم ىمقًمـو: اًمؽتوب ذم اًمصـدوق، اًمؽقس، وفمرومقي اًمؽلس ًمؾامء ذم ىمقًمـو: اعموء ذم اًمؽلس

 شمصقرهو سمقاؾمطي مػفقم قموم هق: اًمظرومقي اعمطؾؼي، صمؿ ىمول: وضعً ًمػظ ذم ًمؾظرومقوت اجلزئقي اعمـدرضمي ذم ذًمؽ اعمػفقم.
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.مقضققمون سمقضع حتؼقؼل كققمل قموم عمقضقع ًمف ظموص واعمـودى وًمالمسم عرفاعمصموًمثو:    

:ن اًمالم ومقفواعمعرف سموًمالم ىمد شمؽق  

كحق: اًمرضمؾ ظمػم مـ اعمرأة أي هذا اجلـس ظمػم مـ هذا اجلـس عمو اظمتصف اهلل سمف مـ اًمػضوئؾ، وًمقس اعمؼصقد أن  ًمؾجـس

سموـمؾ. نكفيمؾ رضمؾ ظمػم مـ يمؾ امرأة وم  

ذم أيي. اهلل شمعومم وًمالؾمتغراق كحق: إن اجيكسون ًمػل ظمرس إٓ اًمذيـ آمـقا. أي يمؾ إكسون إٓ مـ اؾمتثـوه  

.ي اعمعلم اعمعفقد سملم اعمتخوـمبلمضموَء إمػم، أؾعفد كحق: وًم  

ذم ٓم اجلـس أن يؼول: إن اًمقاضع شمصّقر ـموئػي مـ إًمػوظ يموًمرضمؾ واعمرأة واحلؿد واًمشؽر وهمػمهو سمؿػفقم  اًمقضع مثول

سمقاؾمطي  ًمشؽريمجـس اًمرضمؾ واعمرأة واحلؿد وا وشمصقر معوكقفو اًمؽثػمة ( يمؾ ًمػظ دظمؾً قمؾقف ٓم اجلـس) قموم وهق: 

و  دق قمؾقف عم( صمؿ ىمول: وضعً مو  دق قمؾقف اعمػفقم إول اجلـس اعمعلم اعملظمقذ مـ مدظمقل اًمالم )  مػفقم قموم وهق:

 اعمػفقم اًمثوين.

وملمو يمقن اًمقضع هـو حتؼقؼل ومألكف ٓ يراد سمف اعمعـك اعمجوزي سمؾ احلؼقؼل يمام هق واضح.   

: يمؾ ًمػظ هق ع ًمػظو واطمدا معقـو سمؾ وضع أًمػوفمو يمثػمة سمقاؾمطي ىموكقن قموموأمو يمقن اًمقضع كققمقو ومألن اًمقاضع مل يض

 دظمؾً قمؾقف ٓم اجلـس.

مـ اًمرضمؾ واعمرأة واحلؿد واًمشؽر وهمػمهو. وأمو يمقن اًمقضع عمقضقع ًمف ظموص ومألن اعمقضقع ًمف ضمزئقوت اعمػفقم اًمعوم  

أن يضع جلـس اًمرضمؾ واعمرأة وكحقمهو وًمؽـف  وأمو يمقن اًمقضع سمقضع قموم ومألن آًمي اًمقضع هـو قمومي ومنن اًمقاضع أراد

 ٓطمظفو وشمصقرهو سمقاؾمطي: اجلـس اعمعلم اعملظمقذ مـ مدظمقل اًمالم.

يمؾ إن اًمقاضع شمصّقر ـموئػي مـ إًمػوظ كحق: يو ؾمعقُد، ويو همالُم، ويو قمبَد اهللِ سمؿػفقم قموم وهق: )  :ولوأمو اعمـودى ومبلن يؼ

مو  صمؿ ىمول: وضعً(  اعمطؾقب إىمبوًمف) وكقفو اًمؽثػمة سمقاؾمطي مػفقم قموم وهق: ( وشمصقر مع اًمـداء أداةًمػظ دظمؾً قمؾقف 

  دق قمؾقف اعمػفقم إول عمو  دق قمؾقف اعمػفقم اًمثوين.

.مقضققمون سمقضع حتؼقؼل ؿمخيص قموم عمقضقع ًمف قموم اًمسامقمل اؾمؿ اجلـس واعمصدر راسمعو:  

 :ر معـوه سمعؿقمف وهق: اًمذيمر اًمبوًمغ صمؿ ىمولمثول اؾمؿ اجلـس: رضمؾ ومنن اًمقاضع شمصقر ًمػظ رضمؾ سمخصق ف، وشمصقّ 

وأؾمد وموء. قمغم رضمؾ همػمه مـ اًمـؽرات يمومرأة وىمس وضعً هذا اًمؾػظ هلذا اعمعـك.  

قِمْؾؿ ومنن اًمقاضع شمصّقر ًمػظ قمؾؿ سمخصق ف وشمصقر معـوه وهق: اعمعرومي، صمؿ ىمول: وضعً هذا ومثول اعمصدر اًمسامقمل: 

 اًمؾػظ هلذا اعمعـك.

.ظموص اًمذي شمعرف ًمف ىموقمدة ومؿقضقع سمقضع حتؼقؼل كققمل قموم عمقضقع ًمف وأمو اعمصدر اًمؼقود  

مو يمون قمغم وزن أن يؼول: إن اًمقاضع شمصقر ـموئػي مـ إًمػوظ يموجييمرام واجيقمالم واجيطمسون سمؿػفقم قموم وهق: )  مثوًمف

صمؿ ىمول: وضعً مو  دق  ( مـ سموب أومعؾدث احلمو دّل قمغم ( وشمصقر معوكقفو اًمؽثػمة سمقاؾمطي مػفقم قموم هق: )  اجيومعول

 قمؾقف اعمػفقم إول عمو  دق قمؾقف اعمػفقم اًمثوين.
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.سمقضع حتؼقؼل كققمل قموم عمقضقع ًمف ظموص ونمقضققم واعمشتؼ ػعؾاًم ظمومسو:  

واًمػعؾ يدل قمغم صمالصمي أؿمقوء: احلدث واًمزمون ووموقمؾ معلم مـسقب إًمقف احلدث، ومؿثال: يمتَى زيٌد اًمدرَس، يمتَى يدل قمغم 

توسمي وقمغم اًمزمون اعمويض وقمغم ذات  در مـفو اًمؽتوسمي وهق زيد.احلدث وهق اًمؽ  

مو مثول وضع اًمػعؾ ذم اعمويض أن يؼول: إن اًمقاضع شمصقر ـموئػي مـ إًمػوظ يمـٍم ورضب ويمتى سمؿػفقم قموم هق: ) 

وسمي اعمـسقسمتلم ( وشمصقر معوين قمديدة يموًمـٍم اعمـسقب إمم زيد ذم اعمويض، واًمرضب واًمؽت يمون قمغم وزن وَمَعَؾ سمػتح اًمعلم

( صمؿ ىمول: يمؾ مو يمون  اعمريمى مـ طمدث وزمون موض ووموقمؾ معلم مـسقب إًمقف احلدثسمؿػفقم قموم وهق: )  إًمقف ذم اعمويض

  .وىمس قمؾقف وضع سمؼقي اًمصقغ كحق: وَمِعَؾ، وومُعَؾ وَأومعؾ وومّعؾ ووموقَمَؾ  قمغم وَمَعَؾ وضعتف عمو  دق قمؾقف اعمػفقم اعمذيمقر.

مو يمون قمغم وزن َيْػُعؾ ويؽتى سمؿػفقم قموم هق: )  سجداًمقاضع شمصقر ـموئػي مـ إًمػوظ يمقـٍم ويومثوًمف ذم اعمضورع: إن 

واًمؽتوسمي اعمـسقسمتلم إًمقف ذم  سجقد، واًمحلول أو آؾمتؼبول( وشمصقر معوين قمديدة يموًمـٍم اعمـسقب إمم زيد ذم ا اًمعلم ضؿسم

( صمؿ  ووموقمؾ معلم مـسقب إًمقف احلدث طمول أو اؾمتؼبولاعمريمى مـ طمدث وزمون سمؿػفقم قموم وهق: )  حلول أو آؾمتؼبولا

وضعتف عمو  دق قمؾقف اعمػفقم اعمذيمقر. يػُعؾىمول: يمؾ مو يمون قمغم   

مو يمون قمغم وزن ومثوًمف ذم إمر: إن اًمقاضع شمصقر ـموئػي مـ إًمػوظ كحق: اكٍم وارضب وايمتى سمؿػفقم قموم هق: ) 

مطؾؼ ـمؾى ب واًمؽتوسمي مـ زيد  ذم اًمزمون اعمستؼبؾ سمؿػفقم قموم هق: ) ( وشمصقر معوين قمديدة يمطؾى اًمـٍم واًمرضاوِْمَعْؾ 

( صمؿ ىمول: وضعً يمؾ مو يمون قمغم اوِْمَعْؾ عمو  دق قمؾقف اعمػفقم اعمذيمقر. طمدث ذم اًمزمون اعمستؼبؾ  

.رسمط ذًمؽ احلدث سمتؾؽ اًمذات قمغم وضمف مووأمو اعمشتؼوت ومفل شمدل قمغم ذات وطمدث وكسبي سمقـفام يؼصد هبو   

ذم اؾمؿ اًمػوقمؾ كحق ضورب يدل قمغم ذات مو متصػي سمحدث وهق اًمرضب قمغم ضمفي اًمصدور مـ شمؾؽ اًمذات.ومؿثال   

 وذم اؾمؿ اعمػعقل كحق مرضوب يدل قمغم ذات مو متصػي سمحدث وهق اًمرضب قمغم ضمفي وىمققمف قمغم شمؾؽ اًمذات.

 وذم اؾمؿ اًمتػضقؾ كحق أقمؾؿ يدل قمغم ذات زائدة قمغم ذات أظمرى ذم  ػي اًمعؾؿ.

( مو يمون قمغم وزن وموقِمؾ هق: )  سمؿػفقم قموم ىموشمؾشمصقر ـموئػي مـ إًمػوظ يمـورص وضورب و ؽ: إن اًمقاضعمثول ذًم

اعمريمى مـ ذات وطمدث وكسبي سمؿػفقم قموم هق: )  ؼتؾوشمصقر معوين قمديدة يمذات مو  در مـفو اًمـٍم أو اًمرضب أو اًم

عمو  دق قمؾقف اعمػفقم اعمذيمقر.ف ت( صمؿ ىمول: يمؾ مو يمون قمغم وزن وموقِمؾ وضع سمقـفام قمغم ضمفي اًمصدور  

 مو يمون قمغم وزن مػعقل إن اًمقاضع شمصقر ـموئػي مـ إًمػوظ يمؿـصقر ومرضوب ومؽتقب سمؿػفقم قموم هق: ) مثول آظمر:

اعمريمى مـ ذات وطمدث وكسبي ( وشمصقر معوين قمديدة يمذات مو وىمع قمؾقفو اًمـٍم أو اًمرضب أو اًمؼتؾ سمؿػفقم قموم هق: ) 

( صمؿ ىمول: يمؾ مو يمون قمغم وزن مػعقل وضعتف عمو  دق قمؾقف اعمػفقم اعمذيمقر. سمقـفام قمغم ضمفي اًمقىمقع  

ٓ يؼصد سمف  مو يمون قمغم وزن َأوْمَعؾمثول آظمر: إن اًمقاضع شمصّقر ـموئػي مـ إًمػوظ يملقمؾؿ وأيمرم وأشمؼك سمؿػفقم قموم هق: ) 

رم أو أشمؼك مـ ذات أظمرى سمؿػفقم قموم ( وشمصقر معوين قمديدة يمذات مو أقمؾؿ أو أيم اًمدًٓمي قمغم ًمقن يمل ر أو قمقى يملقمقر

( صمؿ ىمول: يمؾ مو يمون قمغم اعمريمى مـ ذات وطمدث وكسبي سمقـفام قمغم ضمفي زيودة أطمدمهو ذم اًمق ػ قمغم ذات أظمرى هق: ) 

عمو  دق قمؾقف اعمػفقم اعمذيمقر. وضعتف َأوْمَعؾ ٓ يؼصد سمف اًمدًٓمي اًمدًٓمي قمغم ًمقن أو قمقى  
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كققمل قموم عمقضقع ًمف ظموص. سمقضع حتؼقؼلمقضققمي  ؿقيؾماعمريمبوت آؾمودؾمو:   

ػفقم قموم هق: ) ؿمثوًمف أن يؼول: إن اًمقاضع شمصقر ـموئػي مـ اجلؿؾ اخلؼميي كحق: زيٌد ىموئٌؿ، وقمؿٌرو كوئٌؿ، وسمؽٌر مسوومٌر سم

ػر ًمبؽر وشمصقر معوكقفو اعمتعددة يمـسبي اًمؼقوم ًمزيد واًمـقم ًمعؿرو واًمس( اهلقئي اعمريمبي مـ اؾمؿلم أؾمـد أطمدمهو إمم أظمر 

ق قمؾقف اعمػفقم إول وضعتف عمو  دق قمؾقف اعمػفقم اًمثوين.ديمؾ مو  صمؿ ىمول:  (اًمـسبي سملم اًمطروملم سمؿػفقم قموم هق: )   

وٓ حيػك قمؾقؽ أن وضع اعمريمى همػم وضع اعمػردات ومزيد مقضقع سمقضع إقمالم، وىموئؿ مقضقع سمقضع اعمشتؼوت، سمؼل 

وضع ومقضع سموًمقضع اًمـققمل. اجيؾمـود ومفق معـك مـ اعمعوين حيتوج إمم  

وجيؾمـود ومقفو مدًمقل ًمـػس اًمػعؾ وًمقس ًمؾفقئي اًمؽميمقبقي.وموأمو اعمريمبوت اًمػعؾقي كحق: ىموَم زيٌد   

  .ظموصمقضققمي سمقضع حتؼقؼل كققمل قموم عمقضقع ًمف  اجيضوومقي اعمريمبوت يمذاو

يمؾ ًمػظ ) ، سمؿػفقم قموم هق: وسمقً اهلل همالم زيد، ويمتوب قمؿرو،إن اًمقاضع شمصقر ـموئػي مـ إًمػوظ كحق:  :أن يؼول مثوًمف

( صمؿ ىمول: يمؾ مو  دق قمؾقف اعمػفقم مطؾؼ شمؼققد إول سموًمثوين وشمصقر معوين قمديدة سمؿػفقم قموم هق: ) (  أضقػ إمم اًمثوين

 إول وضعتف عمو  دق قمؾقف اعمػفقم اًمثوين.

.ظموصاعمجوز واًمؽـويي مقضققمون سمقضع شمؼديري كققمل قموم عمقضقع ًمف ؾموسمعو:   

ثوًمف ذم اعمجوز أن يؼول: إن اًمقاضع شمصّقر ـموئػي مـ إًمػوظ يموٕؾمد اعمستعؿؾ ذم اًمرضمؾ اًمشجوع، واًمقد اعمستعؿؾي ذم م

يمؾ ًمػظ مقضقع عمعـك يـوؾمى معـوه احلؼقؼل مع ىمريـي متـع إرادة اًمـعؿي، واًمغقٌ اعمستعؿؾ ذم اًمـبوت، سمؿػفقم قموم هق: ) 

( صمؿ ىمول:  يمؾ معـك يـوؾمى اعمعـك احلؼقؼل سمقضمف مـ اًمقضمقه اعمعتؼمةفقم قموم هق: ) وشمصقر معوكقفو اعمجوزيي سمؿػ(  احلؼقؼي

 يمؾ مو  دق قمؾقف اعمػفقم إول وضعتف عمو  دق قمؾقف اعمػفقم اًمثوين.

ومثوًمف ذم اًمؽـويي أن يؼول: إن اًمقاضع شمصّقر ـموئػي مـ إًمػوظ يمؽثرة اًمرمود اعمستعؿؾي ذم اًمؽرم، وـمقل اًمـجود اعمستعؿؾي 

( وشمصقر  متـع إرادة احلؼقؼي ٓ يمؾ ًمػظ مقضقع عمعـك يـوؾمى معـوه احلؼقؼل مع ىمريـيسمؿػفقم قموم هق: )  ذم ـمقل اًمؼومي

( صمؿ ىمول: يمؾ مو  دق قمؾقف  يمؾ معـك يـوؾمى اعمعـك احلؼقؼل سمقضمف مـ اًمقضمقه اعمعتؼمةمعوكقفو اًمؽـوئقي سمؿػفقم قموم هق: ) 

ػفقم اًمثوين. اعمػفقم إول وضعتف عمو  دق قمؾقف اعم  
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           خمطط شمقضقحل                                                                      

 

اًمقضع                                                                                       

 
                                                      

 شمؼديري كققمل                           حتؼقؼل كققملحتؼقؼل ؿمخيص                حتؼقؼل ؿمخيص                حتؼقؼل ؿمخيص                        

 قموم خلوص                                 خلوص قموم                         ظموص خلوص                      قموم ًمعوم                         قموم خلوص         

 اعمجوز واًمؽـويي                         اعمـودى -اعمعرف سملل               اؾمؿ اجيؿمورة -اًمضؿػم     اعمصدر اًمسامقمل      -اؾمؿ اجلـس        اًمعؾؿ                           

 اعمشتؼ -اًمػعؾ -اعمصدر اًمؼقود          احلرف -اؾمؿ اعمق قل                                                                                                  

 اعمريمبوت اجيضوومقي -ريمبوت آؾمؿقياعم                                                                                                                                   
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 شمطبقؼ

 

؟ اًمػوحتي كقع اًمقضع ذم ؾمقرة سملّم   

عمقضقع ًمف ظموص. و ؿمخصقو قموموق: طمرف ضمر مستعؿؾ هـو ذم معـوه احلؼقؼل وهق اجيًمصوق ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼسمد  

: اؾمؿ ضمـس ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼقو ؿمخصقو قمومو عمقضقع ًمف قموم.اؾمؿ  

قمغم اعمعبقد سمحؼ ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼقو ؿمخصقو ظمو و عمقضقع ًمف ظموص. ؿمخيص قمؾؿ: اهلل  

   : حتؼقؼقو كققمقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.ومقفام اًمقضعواعمضوف إًمقف يؽقن ضوف اعم: اؾمؿ اهلل

و كققمقو قمومو قؼومقؽقن اًمقضع: حتؼق  ػي ذاشمقي شمؾقؼ سمذاشمف اعمؼدؾمي وٓ شمشوسمف ر ي اعمخؾقىملم، : معرف سموًمالم واًمر ياًمر ـ

 عمقضقع ًمف ظموص.

و كققمقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.ق: معرف سموًمالم ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼاًمرطمقؿ  

 ور ـ ورطمقؿ  ػتون مشبفتون ومفام مـ اعمشتؼوت وهل مقضققمي سمقضع كققمل قموم عمقضقع ًمف ظموص.

مصدر ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼقو ؿمخصقو قمومو عمقضقع ًمف قموم.  دٌ : احلؿد  

ػ ومقؽقن اًمقضع حتؼقؼقو ؿمخصقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.وأل طمرف شمعري  

و كققمقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.قومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼ واحلؿد معرف سموًمالم  

: طمرف ضمر ومقؽقن اًمقضع حتؼقؼقو ؿمخصقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.ًمد  

: قمؾؿ قمغم اعمعبقد سمحؼ ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼقو ؿمخصقو ظمو و عمقضقع ًمف ظموص.اهلل  

ريمى اؾمؿل ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼقو كققمقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.احلؿد هلل: م  

: اؾمؿ ضمـس ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼقو ؿمخصقو قمومو عمقضقع ًمف قموم.رّب   

و كققمقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.ق: مجع معرف سموًمالم ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼاًمعوعملم  

.مو عمقضقع ًمف ظموصاعمضوف واعمضوف إًمقف يؽقن اًمقضع ومقفام: حتؼقؼقو كققمقو قمورب اًمعوعملم:   

و كققمقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.ق: معرف سموًمالم ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼاًمر ـ  

و كققمقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.ق: معرف سموًمالم ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼاًمرطمقؿ  

.و كققمقو قمومو عمقضقع ًمف ظموصق: اؾمؿ وموقمؾ ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼموًمؽ  

مو عمقضقع ًمف قموم.و ؿمخصقو قموقاؾمؿ ضمـس ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼ :يقم  

و كققمقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.ق: معرف سموًمالم ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼاًمديـ  

 : ـِ .اعمضوف واعمضوف إًمقف يؽقن اًمقضع ومقفام: حتؼقؼقو كققمقو قمومو عمقضقع ًمف ظموصموًمِؽ يقِم اًمدي  

ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼقو ؿمخصقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص. : ضؿػم اعمخوـمىإّيوكَ   

رع ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼقو كققمقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.: ومعؾ مضوكعبد  
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: طمرف قمطػ ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼقو ؿمخصقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.و  

: ضؿػم اعمخوـمى ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼقو ؿمخصقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.إيوك  

: ومعؾ مضورع ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼقو كققمقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.ستعلمك  

مر ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼقو كققمقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.اهِد ومعؾ أ: اهدكو  

 كو: ضؿػم اعمتؽؾؿلم ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼقو ؿمخصقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.

و كققمقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.قمعرف سموًمالم ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼ: اًمٍماط  

و كققمقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.ق: معرف سموًمالم ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼاعمستؼقؿ  

: سمؿعـك ـمريؼ اؾمؿ ضمـس ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼقو ؿمخصقو قمومو عمقضقع ًمف قموم. رصاطَ   

ـَ  : اؾمؿ مق قل ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼقو ؿمخصقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.اًمذي  

.اعمضوف واعمضوف إًمقف يؽقن اًمقضع ومقفام: حتؼقؼقو كققمقو قمومو عمقضقع ًمف ظموصرصاَط اًمذيـ:   

 ًَ ؼقؼقو كققمقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.: أكعَؿ ومعؾ موض ومقؽقن اًمقضع: حتأكعؿ  

ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼقو ؿمخصقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص. َت: ضؿػم اعمخوـمى  

: قمغم طمرف ضمر ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼقو ؿمخصقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.قمؾقفؿ  

 هؿ: ضؿػم اًمغوئبلم ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼقو ؿمخصقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.

و ؿمخصقو قمومو عمقضقع ًمف قموم. ق: كؽرة ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼهمػم  

و كققمقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.ق: معرف سموًمالم ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼاعمغضقب  

و كققمقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.قومغضقب اؾمؿ مػعقل مشتؼ ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼ  

اعمضوف واعمضوف إًمقف يؽقن اًمقضع ومقفام: حتؼقؼقو كققمقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.همػم اعمغضقب:   

ف قمطػ ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼقو ؿمخصقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.: طمرو  

: طمرف ًمتقيمقد اًمـػل ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼقو ؿمخصقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.ٓ  

: معرف سموًمالم ومقؽقن اًمقضع: حتؼقؼقو كققمقو قمومو عمقضقع ًمف ظموص.اًمضوًملم  
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 وموئدشمون

 

؟ مـفام  ودق قمغم يمثػميـ مو هق اًمػرق سملم اؾمؿ اجلـس وقمؾؿ اجلـس ومنن يمالإومم:   

 ومؿثال: أؾمد هق اؾمؿ ضمـس، وأؾمومي هق قمؾؿ ضمـس ويمالمهو يصدق قمغم متعدد ذم اخلورج ومام اًمػرق سمقـفام ؟

.إن اؾمؿ اجلـس مقضقع ًمؾامهقي اًمؽؾقي وقمؾؿ اجلـس مقضقع ًمؾامهقي اجلزئقياجلقاب:   

اؾمتحرض موهقتف ذم ذهـف وهل: طمققان زائر، ومفذه اعموهقي : إن اًمقاضع طمقـام أراد أن يضع ًمػظو هلذا احلققان اعمػؽمس مثوًمف

 هلو ضمفتون:

ضمفي اًمعؿقم واًمؽؾقي مـ طمقٌ إهنو شمصدق قمغم يمؾ أؾمد ٓ ختص أؾمدا سمعقـف. -2  

هنو اؾمتحرضت ذم وىمً معلم وذم كػس ؿمخص إضمفي اًمتشخص ٕن اعموهقي اعمستحرضة ذم كػسف هل ضمزئقي مـ طمقٌ  -1

قمـ اعموهقي اًمؽؾقي. تؿقزاعموهقي وشممعلم ومبفذه آقمتبورت شمتشخص   

أؾمومي وضع مـ طمقٌ اجلفي اًمثوكقي.ؾمد وضع مـ طمقٌ اجلفي إومم ولوم  

؟هؾ إًمػوظ وضعً ًمؾؿعوين اًمذهـقي أو ًمؾؿقضمقدات اخلورضمقي اًمثوكقي:   

يمعؾؿ  ؿـفو مو وضع ًمؾخورضمل يمعؾؿ اًمشخص يمزيد واؾمؿ اجيؿمورة يمفذا، ومـفو مو وضع ًمؾذهـلوماعمعورف أمو اجلقاب: 

 اجلـس يمام ؾمبؼ سمقوكف ىمبؾ ىمؾقؾ.

ومفل مقضققمي ًمؾذهـل. وأمو اًمـؽرات ومنن يموكً ٓ وضمقد هلو ذم اخلورج يمعـؼوء ًمؾطوئر اخلراذم، وهمقل  

 ومنن يموكً أومرادهو مقضمقدة ذم اخلورج ومػقفو ظمالف:

 ومؼقؾ: إهنو مقضققمي ًمؾؿعـك اخلورضمل.

 وىمقؾ: إهنو مقضققمي ًمؾؿعـك اًمذهـل.

ي ًمؾؿعـك إقمؿ مـفام.وىمقؾ: إهنو مقضققم  

وملؾمد ىمقؾ: إكف مقضقع ًمذًمؽ اًمػرد اخلورضمل، وىمقؾ إكف مقضقع ًمؾؿعـك اعمستحرض ذم اًمذهـ، وىمقؾ: إكف مقضقع هلذه 

وضمقدهو ذم اًمذهـ أو ذم اخلورج. داحلؼقؼي دون ىمق  

ام أريد أن اعمعـك : ًمقس اعمؼصقد سمؽقن اًمقضع ًمؾخورضمل أن اًمقاضع مل يستحرض اعمعـك ويتصقره ىمبؾ اًمقضع وإكشمـبقف

. وموومفؿ.وموعمعـك همػم مؼصقد سمذاشمف ٓ أكف اعمقضقع ًمفًمؾقضع اعمستحرض ذم ذهـف واؾمطي   
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  ذح اًمـص

 

 756ؾمـي  اعمتقرم اًمشوومعل اجييل اًمديـ قمبد اًمر ـ سمـ أ د سمـ قمبد اًمغػور قمضد أسمق اًمػضؾ ىمول اًمشق  اًمؼويض اًمعالمي

:هد ر ف اهلل  

.وظمومِتيٍ  قمغم مؼدمٍي وشمؼسقؿٍ وئدٌة شمشتِؿُؾ هذِه وم  

صوٍت، صمؿ اعمؼدمُي: اًمؾػُظ ىمد يقضُع ًمشخٍص سمعقـِِف، وىمْد يقضُع ًمُف سموقمتبوِر أمٍر قموٍم وذًمَؽ سملْن ُيعَؼَؾ أمٌر مشؽمٌك سملم مشخَّ 

ٌُ ٓ ُيػوُد وٓ يػَفُؿ إٓ واطمٌد سمخصقيؼول: هذا اًمؾػُظ مقضقٌع ًمؽؾِّ واطمٍد مـ هذه اعمشخَّ  ِ ِف دوَن صوت سمخصق ِف سمحق

ٌص  آًمٌي ًمؾقضِع ٓ َأكَُّف اعمقضقُع ًمفُ  ومتعّؼُؾ ذًمَؽ إمِر اعمشؽَمكِ  ،اًمؼدِر اعمشؽمكِ  وذًمَؽ مثُؾ  ،وموًمقضُع يمكمٌّ واعمقضقُع ًمُف مشخَّ

ٌُ ٓ يؼبُؾ اًمنميميَ ومسامُه  فُ ومننَّ هذا مثال مقضققم ،اؾمِؿ اجيؿمورةِ    .اعمشوُر إًمقِف اعمشخُص سمحق

 كسبِي اًمقضِع إمم اعمسؿقوِت ـْ هذشمـبقٌف: مو هَق مِ 
ِ
.ا اًمؼبقِؾ ٓ يػقُد اًمتشّخَص إٓ سمؼريـٍي معقـٍي ٓؾمتقاء  

....................................................................................................................... 

ذم سمقون  ( وموئدةٌ ( اعمشور إًمقف هق اعممًمَّػ احلورض ذم اًمعؼؾ )  هذهِ )  قؾمو ىممل يذيمر اًمبسؿؾي ذم اًمبدايي جيشمقوكف هبو ًمػظو قمغم 

وذم ا طالح اًمعؾامء: اعمصؾحي اعمؽمشمبي قمغم اًمػعؾ مـ  أو همػممهو اًمقضع، واًمػوئدة ذم اًمؾغي: مو طمصّؾتف مـ قمؾؿ أو مول

ة طمػر اًمبئر، وأومرد اًمػوئدة مع أن اعمشور ، ومتحصقؾ اعموء هق وموئدطمقٌ إهنو صمؿرشمف وكتقجتف، يمؿـ حيػر سمئرا ًمقحصؾ قمغم اعموء

مؼدمٍي  ( صمالصمي أضمزاء ) قمغم شمشتِؿُؾ طمتك يملن اًمؽّؾ رء واطمد )  يمامل اعمـوؾمبي سملم أضمزاء اًمرؾموًميإمم إًمقف ومقائد ًمإلؿمورة 

وشمسؿك  هبو( اعمؼدمي هـو هل ـموئػي مـ إًمػوظ شمؼدمً أموم اعمؼصقد اًمذي هق هـو اًمتؼسقؿ ٓرشمبوط ًمف  وشمؼسقِؿ وظمومِتيٍ 

مؼدمي اًمؽتوب، وشمقضمد مؼدمي أظمرى شمسؿك مؼدمي اًمعؾؿ يذيمرون ومقفو شمعريػ اًمعؾؿ ومقضققمف ووموئدشمف، واعمصـػ أراد 

 أي ًمٌمء مشخص يمزيد ) (اعمؼدمُي: اًمؾػُظ ىمد يقضُع ًمشخٍص ومفق ضمزء مـ اعمؼدمي )  أيت مؼدمي اًمؽتوب، وأمو اًمتـبقفهـو 

معلم، وموًمقضع ظموص ه سمعقـف وذاشمف ٓ سموقمتبور شمعؼؾف سملمر قموم يمقضع ًمػظ زيد ًمشخص ( أي سموقمتبور شمعؼؾف وشمصقر سمعقـِفِ 

أي  ( وذًمَؽ أي سموقمتبور شمعؼؾف سملمر قموم )  ( سموقمتبوِر أمٍر قمومٍ  أي ًمؾشخص ) ( ًمفُ  اًمؾػظ ) (وىمْد يقضُع  ) واعمقضقع ًمف ظموص

صمؿ يؼول: هذا اًمؾػُظ  صوٍت سملم مشخَّ ( معـوه ) ٌك مشؽم )قموم ( سملْن ُيعَؼَؾ أمٌر اًمقضع اعمشخص سموقمتبور أمر قموم يتحؼؼ) 

ٌُ ٓ ُيػوُد وٓ يػَفُؿ إٓ واطمٌد سمخصقِ ِف دوَن اًمؼدِر اعمشؽمكِ مقضقٌع ًمؽؾِّ واطمٍد مـ هذه اعمشخَّ   ،صوت سمخصق ِف سمحق

اعمقضقع ًمف هق نن وم ( ُع ًمفُ اعمقضق)  هق ( أي اعمشؽمكآًمٌي ًمؾقضِع ٓ َأكَُّف  ( هق ) إمِر اعمشؽَمكِ  ذًمَؽ  ( اًمقاضع ) ومتعّؼُؾ 

ٌص  اجلزئقوت ًمؽـفو ًمقطمظً سملمر قموم ) وو ػ اًمقضع سموًمؽؾقي واًمعؿقم إكام هق  ( وموًمقضُع يمكمٌّ واعمقضقُع ًمُف مشخَّ

(  ومننَّ هذا مثال مقضققمُف ومسامهُ  ،مثُؾ اؾمِؿ اجيؿمورةِ  أمر قموم ) أي اًمؾػظ اعمقضقع عمشخص سموقمتبور ( وذًمَؽ سموقمتبور آًمتف ) 

ٌُ ٓ يؼبُؾ اًمنميمي ه )أي معـو ( واحلو ؾ أن معـك ًمػظ هذا هق يمؾ مشور إًمقف مػرد مذيمر معلم  اعمشوُر إًمقِف اعمشخُص سمحق

مػفقم اعمشور إًمقف اعمػرد اعمذيمر، وكظػمه ًمق ىمقؾ: يمؾ طمبٌّم  :سملمر قموم هق ذًمؽ اعمعـك كحق هذا اًمرضمؾ وهذا اًمؽتوب ًمقطمظ
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وىمد ًمقطمظً واؾمتحرضت شمؾؽ إومراد سمؿػفقم  ؿرو وهمػممهو مـ إومرادوموحلؽؿ سموًمسقاد إكام هق قمغم زيد وقم ،أؾمقد

. وقمـقان قموم هق احلبٌم  

ٓ  أي اًمؾػظ اعمقضقع عمشخصوت سموقمتبور أمر قموم يملؾمامء اجيؿمورة وإؾمامء اعمق قًمي ) ( ـْ هذا اًمؼبقؾِ مو هَق مِ  شمـبقفٌ )  هذا

( يموجيؿمورة احلسقي ذم أؾمامء اجيؿمورة واًمعؾؿ إٓ سمؼريـٍي معقـٍي  ) اعمقضقع هلواد أي اًمتعلم قمـ سمؼقي إومر ( يػقُد اًمتشّخَص 

 كسبِي اًمقضِع إمم اعمسؿقوِت سمؿضؿقن اًمصؾي ذم إؾمامء اعمق قًمي ) 
ِ
أي ٓؾمتقاء اعمسؿقوت واعمشخصوت ذم كسبي  ( ٓؾمتقاء

ف اعمػرد اعمذيمر وهذه إومراد أو همػمهؿ مـ ضمزئقوت اعمشور إًمقاًمقضع إًمقفو، ومفذا مقضقع ًمقدل قمغم زيد أو قمؿرو أو سمؽر 

قمغم واطمد مـفو سمعقـف ؟ اجلقاب سمقاؾمطي اًمؼريـي سملن كشػم إمم واطمد مـفؿ سمعقـف. مستقيي ذم وضع هذا هلو، ومؽقػ ؾمقدّل   
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ٌص، وإوُل إّمو ذاٌت وهَق اؾمُؿ اجلـِس، َأو طَم مدًمقًُمُف إمَّ : اًمؾػُظ ًمتؼسقؿُ ا ٌي سمقـفام، اعمصدُر، أو كسبَ  وهقَ  ٌث دَ و يمكمٌّ َأو مشخَّ

ـْ ـمرِف اًمذاِت وهَق اعمشتؼُّ َأو مـ ـمرِف احلَدِث وهَق اًمػعُؾ، واًمثوين وموًمقضُع إمَّ  ٌص َأو يمكمٌّ وذًمَؽ إّمو َأن يعتؼَم ِم  ،و مشخَّ

ًْ ذم سمنكضامِم ذًمَؽ اًمغػِم إًمقِف وهَق ا يتعلّمُ  هِ ذم همػمِ  و معـًك وإوُل اًمعَؾُؿ واًمثوين مدًمقًُمُف إمَّ  حلرُف َأو ٓ وموًمؼريـُي إن يموك

ًْ ذم همػِمِه ومنمَّ  ٌي وهَق اعمق قُل.اؾمُؿ اجيؿمورِة َأو قمؼؾقَّ  و طمسقٌّي وهقَ اخلطوِب وموًمضؿػُم وإْن يموك  

....................................................................................................................... 

و يمكمٌّ ( أي اعمعـك اعمقضقع ًمف )  مدًمقًُمفُ أي اعمقضقع )  ( : اًمؾػظُ ًمتؼسقؿُ ا ) ٌص  إمَّ وإن ؿمئً ىمؾ إمو قموم أو ظموص  ( َأو مشخَّ

ٕن مدًمقل اًمؾػظ إمو أن يؿتـع ومرض  دىمف قمغم يمثػميـ ومفق اعمشخص ويسؿك ضمزئقو طمؼقؼقو يمزيد، أو ٓ يؿتـع ومرض 

أي  (ذاٌت وهَق اؾمُؿ اجلـِس )  مدًمقًمف (إّمو ( أي اًمؾػظ اًمذي مدًمقًمف يمكم )  ٕوُل وا دىمف قمغم يمثػميـ وهق اًمؽكم يمنكسون ) 

 (كسبٌَي سمقـفام ( مدًمقًمف ) أو  ) وًمرضب( يم طَمَدٌث وهَق اعمصدرُ ( مدًمقًمف ) َأو آؾمؿ اعمقضقع ًمؾدًٓمي قمغم احلؼقؼي يمرضمؾ ) 

ـْ ـمرِف اًمذاِت إّمو َأن ي ( اعمذيمقر وهق اًمـسبي )وذًمَؽ  ) أي سملم اًمذات واحلدث ( أي سملن يالطمظ اًمذات أوٓ صمؿ عتؼَم ِم

: ضموَء  يمؼوئؿ(  وهَق اعمشتؼُّ يـسى هلو احلدث )  ًَ ، يتخقؾ ومقف ؿمخٌص ىموئٌؿ وموعمشتؼ دائام يري قمغم مق قف ىموئؿٌ ومنذا ىمؾ

حلدوث وهق اؾمؿ اعمشتؼ يـؼسؿ سملن يؼول: اعمشتؼ إمو أن يعتؼم ىمقوم ذًمؽ احلدث سمف مـ طمقٌ ا ًمعدم اؾمتؼالًمف، صمؿ ىمبؾف

اًمػوقمؾ يمضورب أو اًمثبقت وهق اًمصػي اعمشبفي يمػِرح أو وىمقع احلدث قمؾقف وهق اؾمؿ اعمػعقل يمؿرضوب أو يمقكي آًمي 

ِؿؼمد أو مؽوكو ًمقىمقع احلدث ومقف وهق اؾمؿ اعمؽون أو زموكو ًمقىمقع احلدث ومقف وهق اؾمؿ يمحلصقل احلدث وهق اؾمؿ أًمي 

مـ ـمرِف )  يعتؼم (َأو قمغم و ػ اًمزيودة قمغم همػمه وهق اؾمؿ اًمتػضقؾ يملقمؾؿ )  أو يعتؼم ىمقوم احلدث سمف ؿسعكيماًمزمون 

يمرضب ويرضب وارضب، وموًمػرق سملم ضورب  (وهَق اًمػعُؾ سملن يالطمظ احلدث أوٓ صمؿ يـسى هلو احلدث )  (احلَدِث 

أوٓ صمؿ كسى هلو  ورضب مع أن يمال مـفام يدل قمغم طمدث وذات أن اعمعتؼم ذم ضورب هق اًمذات أوٓ وموًمقاضع ٓطمظفو

أي وضع اًمؾػظ ًمذًمؽ  (وموًمقضُع  أي اًمؾػظ اعمقضقع عمعـك مشخص ىمسامن )  ( واًمثوين ) ، وذم اًمػعؾ سموًمعؽساحلدث

ٌص  ) اعمشخص و مشخَّ ( أي قموم سملن يؽقن  َأو يمكمٌّ )  ًمقطمظ سمخصق ف سمام يعقـف سملن يؽقن اعمقضقع ًمف مشخصو واطمدا ( إمَّ

أي اًمؾػظ اعمقضقع عمشخص وضعو  (وإوُل  إمجوٓ سملمر يمكم يعؿفو ) دة ًمقطمظًاعمقضقع ًمف يمال مـ مشخصوت متعد

يمزيد ومنن اًمقاضع اؾمتحرض ًمػظ زيد واؾمتحرض معـوه سمؿشخصوشمف اًمتل شمعقـف مـ ـمقل أو ىمٍم وسمقوض أو (  اًمعَؾؿُ ظمو و ) 

ػم واؾمؿ اجيؿمورة وآؾمؿ اعمقضقع عمشخص وضعو قمومو أرسمعي أىمسوم احلرف واًمضؿظ ( أي اًمؾػ واًمثوين ؾمقاد صمؿ وضع )

و معـًك  اعمق قل ) ـْ  ( ذم همػِمهِ  ( طمو ال ) مدًمقًُمُف إمَّ وهق اعمتعؾؼ مثال إذا ىمؾً: رسُت مـ اًمبٍمِة إمم اًمؽقومِي،ومؿعـك ِم

آسمتداء اجلزئل وهق اًمرسمط اخلوص اًمذي سملم اًمسػم واًمبٍمة، واعمتعؾؼ هـو هق اًمسػم واًمبٍمة أي اًمعومؾ واعمجرور، وٓ 

ـْ يؿؽـ  ـْ (  سمنكضامِم ذًمَؽ اًمغػِم إًمقِف وهَق احلرُف ( أي حيصؾ ذًمؽ اعمعـك )  يتعلّمُ سمدوهنام )  شمعؼؾ معـك ِم ٕكف ًمقس معـك ِم

مثال هق آسمتداء مطؾؼو سمؾ هق آسمتداء اجلزئل احلو ؾ سملم اًمسػم واًمبٍمة ومال يػفؿ معـوهو إٓ سمنكضامم ذًمؽ اًمغػم إًمقفو 

يؽقن يمذًمؽ سملن يمون معـوه طمو ال ذم كػسف سمدون (  َأو ٓ ) ؿي شمدل قمغم معـك ذم همػمهووهلذا يعرومقن احلرف سملكف يمؾ

ف ومؿثال اًمذي وهق وهذا يمؾ مـفو مقضقع ًمذات زيد وًمذات قمؿرو وكحقمهو وهذه اًمذوات مستؼؾي سمـػسفو اكضامم أمر إًمق
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وسموعمخوـمبي ذم هق وسموجيؿمورة احلسقي ٓ يتقىمػ شمعؼؾفو قمغم شمعؼؾ همػمهو ًمؽـ شمؾؽ اًمذوات مبفؿي ومتقضح سموًمصؾي ذم اًمذي 

، وإْذ ىمد قمرومً مـ اًمتـبقف اعمتؼدم أن إًمػوظ اعمقضققمي عمشخصوت وضعو قمومو حتتوج طملم اؾمتعامهلو ذم اجلؿؾ إمم ذم هذ

ًْ ذم اخلطوِب ىمريـي جيومودة اًمتعقلم )  اعمتؽؾؿ يعـل اعمخوـمبي اًمتل هل شمقضمقف اًمؽالم ًمؾغػم ًمإلومفوم ومقتـوول  (وموًمؼريـُي إن يموك

ًُ يمذا، شمعلم واعمخوـمى واًمغوئى : أكو ومعؾ ًَ ، ومؿثال ًمػظ أكو حيتوج إمم ىمريـي ًمتعقلم اعمراد سمف ومنذا وضمفً اًمؽالم ًمغػمك وىمؾ

ًْ ( يملكو وأكً وهق )  وموًمضؿػمُ اعمراد سملكو ظمصقص ذاشمؽ )  ( ذم زائدة أي وإن يموكً  ذم همػِمهِ )  اًمؼريـيشمؾؽ  (وإْن يموك

و طمسقٌّي  ـك اعمخوـمبي )اًمؼريـي همػم اخلطوب سمؿع سملن يشور إمم اعمراد سمذًمؽ اًمؾػظ سمعضق مـ إقمضوء اعمحسقؾمي يموًمقد )  (ومنمَّ

( يموًمذي  وهَق اعمق قُل ( سملن يشور إمم اعمراد سمذًمؽ اًمؾػظ سمؿضؿقن اًمصؾي )  َأو قمؼؾقَّيٌ يمفذا وذاك )  (وهَق اؾمُؿ اجيؿمورِة 

إومراد وًمؽـ يتعلم اعمراد مـف قمـد آؾمتعامل سموًمصؾي يملن شمؼقل:  واًمتل ومؿثال ًمػظ اًمذي وضع ًمزيد وقمؿرو وكحقمهو مـ

إن اًمؾػظ ضموَء اًمذي يمون معـو سموٕمس، ومقعرف اعمخوـمى مـ هق اعمؼصقد. وطمو ؾ مو ذيمره اعمصـػ ذم اًمتؼسقؿ هق: 

روف واًمضامئر ، واجلزئل يشؿؾ اًمعؾؿ واحلمدًمقًمف إمو يمكم أو ضمزئل، واًمؽكم يشؿؾ اؾمؿ اجلـس واعمصدر واعمشتؼ واًمػعؾ

 وأؾمامء اجيؿمورة وإؾمامء اعمق قًمي.
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شمشتؿُؾ قمغم شمـبقفوٍت:: خلومتيُ ا  

ُؾ سموًمغػِم ومفَل أؾمامٌء ٓطمروٌف. ًْ شمتحصَّ ًْ معوين ذم همػِمهو وإن يموك  إول: اًمثالصمُي شمشؽمُك ذم َأنَّ مدًمقِِٓتو ًمقس

َص  ومننَّ شمؼققَد اًمؽكمِّ سموًمؽكمِّ ٓ يػقُد اجلزئقَي سمخالِف ىمريـِي اخلطوِب واحلسِّ ومؾذًمؽ يموكو اًمثوين: اجيؿمورُة اًمعؼؾقَُّي ٓ شمػقُد اًمتشخَّ

 ضمزئقلِم وهذا يمؾقو.

....................................................................................................................... 

( إول : اًمثالصمُي جمؿققمفو اصمـو قمنم شمـبقفو يمام أن اعمؼدمي اؿمتؿؾً قمغم شمـبقف واطمد. اًمتـبقف )  (ٍت شمشتؿُؾ قمغم شمـبقفو ومتيُ خلا )

ًْ معوين ذم همػِمهوأي اًمضؿػم واؾمؿ اجيؿمورة واعمق قل )  وإن  ( سمؾ هلو معون مستؼؾي سمـػسفو ) شمشؽمُك ذم َأنَّ مدًمقِِٓتو ًمقس

ُؾ  ًْ شمتحصَّ وطمو ؾ مو ذيمره هق: أن هـوًمؽ ومرىمو سملم  ( سموًمغػِم ومفَل أؾمامٌء ٓطمروٌف  معوكقفو ) وشمتؿقز ( أي شمتعلميموك

آطمتقوج إمم اًمغػم ًمتعقلم اعمعـك وشمشخقصف وسملم آطمتقوج إمم اًمغػم جيومفوم اعمعـك، وموًمضؿػم واؾمؿ اجيؿمورة وآؾمؿ 

اعمؼصقد، ومؿثال أكو ًمف معـك مستؼؾ  حتتوج إمم اًمغػم وهق اًمؼريـي ًمتعقلم فواعمق قل هلو معوين ذم كػسفو مستؼؾي سموًمػفؿ وًمؽـ

راد ومـحتوج إمم ىمريـي اخلطوب ًمتعقلم اعمراد ومهو مـ إػمسموًمػفؿ هق اعمػرد اعمتؽؾؿ وهق يصدق قمغم زيد أو قمؿرو أو هـد أو هم

 ( اًمتلقَُّي اًمثوين: اجيؿمورُة اًمعؼؾ ). اًمتـبقف ًمف عومؾ واعمجرورمـف، سمخالف احلرف يمِؿـ ومنكف ٓ معـك ًمف يعؼؾ سمدون اكضامم اًم

َص ومننَّ شمؼققَد اًمؽكمِّ سموًمؽكمِّ ٓ يػقُد اجلزئقَي  ) اًمصؾي هلو اعمصـػ ىمريـي ًمالؾمؿ اعمق قل ذيمرهو وهذه مـ  (ٓ شمػقُد اًمتشخَّ

( ومنن يمال مـفام يػقد اًمتشخص ومقػفؿ  سمخالِف ىمريـِي اخلطوِب واحلسِّ  )  اًمؼقاقمد اًمعؼؾقي اًمتل يذيمروهنو ذم قمؾؿ اًمؽالم

( واعمسلًمي  يمؾقو ( أي اعمق قل )ضمزئقلِم وهذا ( أي اًمضؿػم واؾمؿ اجيؿمورة ) ومؾذًمؽ يموكو ام مو متتـع ومقف اًمنميمي ) اًمسومع مـف

جمردا قمـ اًمؼرائـ ٓ يػفؿ مـفو إٓ إمر اًمؽكم اًمذي هق  ،إن اًمذي يسؿع ًمػظ: أكو، هذا، اًمذيحتتوج إمم سمسط وسمقون ومـؼقل: 

مطؾؼ مػرد متؽؾؿ ومـ هذا واًمذي مطؾؼ مػرد مذيمر، ومؾؽل يتعلم اعمراد مـفو  آًمي اعمالطمظي ذم وضعفو ومقػفؿ مـ أكو

ؼريـي ذم وإذا طمووًمـو أن كحؾؾ وكتلمؾ ـمبقعي اًمؼريـي ذم هذه اًمثالصمي كجد أن سمقـفو اظمتالومو، وموًم كحتوج إمم ىمريـي،ويتشخص 

قي ويمذا ذم اًمضؿػم ومؿثال اعمتؽؾؿ إذا ىمول شمعلم وشمشخص اعمراد ىمطعو ومفل ضمزئ مثال اؾمؿ اجيؿمورة وهل اجيؿمورة احلسقي سموًمقد

يمكم واًمؼريـي ومقفام ضمزئقي ومبوكضامم  جمردا قمـ اًمؼرائـ أكو ومعؾً يمذا شمشخص اعمتؽؾؿ، ومؿعـومهو اعمػفقم قمـد إـمالق اًمؾػظ

 اعمػفقم قمـد إـمالق اًمؾػظ جمردا قمـ اًمؼريـي هق مطؾؼ مػرد مذيمراجلزئل إمم اًمؽكم حيصؾ اًمتشخص، وأمو اًمذي ومؿعـوه 

وهق يمكم، وىمريـتف ذم مجؾي اًمصؾي يمؾقي أيضو ٕكـو إذا ىمؾـو مثال: ضموَء اًمذي ىموَم أسمقه، ومؼوم أسمقه إكام يدل قمغم صمبقت ىمقوم إب 

ًمذات مو، وهذا اعمعـك يمكم يؿؽـ أن يصدق قمغم زيد أو قمؿرو أو همػممهو، ومصور مضؿقن اًمصؾي يمؾقو، ويمكم+ يمكم; يمكم، 

ؾمؿ مل يتشخص وقمؿره  272ومؼؾـو: ضموء اجيكسون ذو اًمبنمة اًمبقضوء مل يتشخص وـمقًمف  ومؿثال إذا أردكو أن كشخص إكسوكو

ومنكف يبؼك اعمدًمقل يمؾقو اعمق قف  هبو مـ أو وف شمضقؼ أضػًوهؽذا مفام  اًمزاهد اًمقرع مل يتشخص قمومو مل يتشخص 12

وهـو إؿمؽول ، يمثػمة ٓ يػقد اجلزئقييؼبؾ اًمنميمي ويؿؽـ أن يصدق قمغم أيمثر مـ واطمد وًمذا ىموًمقا شمؼقد اًمؽكم سموًمؽكم مرات 

ًَ ذم اًمتؼسقؿ أن اعمق قل مقضقع عمشخص ومؽقػ ضمعؾتف هـو يمؾقو ؟ اجلقاب: ىمد يؽقن  قمغم اعمصـػ وهق: أكؽ ىمد ىمدم

قمده هـو يمؾقو قمغم ؾمبقؾ اعمجوز وذًمؽ أن اًمؼريـي ذم آؾمؿ اعمق قل ًمقسً مجؾي اًمصؾي ومؼط سمؾ هل مجؾي اًمصؾي مع 
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نكؽ طمقـام شمؼقل ًمشخص: ضموَء اًمذي ىموَم أسمقه، ومنكؽ شمشػم هبذه اجلؿؾي إمم ؿمخص يعرومف اًمسومع آكحصور اخلورضمل، وم

سمعقـف وًمذا يمون اعمق قل ضمزئقو ٓ يمؾقو، وًمؽـ ًمق كظركو إمم مجؾي اًمصؾي جمردة قمـ آكحصور اخلورضمل ومنهنو يمؾقي، ومبفذا 

ر اخلورضمل  ح قمد اعمق قل يمؾقو ٓ أكف يمؾقو طمؼقؼي. آقمتبور أقمـل اًمـظر إمم مضؿقن اًمصؾي مع ىمطع اًمـظر إمم آكحصو

واحلو ؾ أن ىمريـي اعمق قل ; مضؿقن اًمصؾي+ آكحصور اخلورضمل، وسمذا حيصؾ اًمتشخص، ومنن كظركو إمم مضؿقن 

اًمؽكم. قصاًمصؾي ًمقطمده ومفق يمكم ٓ يػقد شمشخ  
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 ٌُ ًَ مـ هذا اًمػرَق سملَم اًمعؾِؿ واعمضؿرِ اًمثوًم ذًمَؽ إكام يتعلّمُ  نَّ اجيؿمورِة فمـًّو أَ  ، وومسوَد شمؼسقِؿ اجلزئلِّ إًمقفام دوَن اؾمؿِ : قمؾؿ

.سموًمقضعِ  اًمضؿػمِ  سمؼريـِي اجيؿمورِة ومدًمقَل   

 آؾمؿِ  سمخالِف  سموعمػفقمقيِ  ؾُّ ٓ يستؼِ  فُ أكَّ  ،هِ ذم همػمِ  قمغم معـك مو دلَّ  احلرُف  :اًمـحوةِ  معـك ىمقلِ  ـ هذا أنَّ مِ  ًمَؽ  اًمراسمُع: شمبلّمَ 

.واًمػعؾِ   

ًَ  : ىمدْ اخلومُس   إمم مقضقعٍ  وكسبيٍ  قمغم طمدٍث  مو دلَّ  فُ ومنكَّ  اًمػعؾِ  قمغم طمدِّ  دُ رِ و ٓ يَ ضورسمً  أنَّ  واعمشتؼِّ  اًمػعؾِ  سملمَ  اًمػرَق  ـَ مِ  قمروم

و.وزموهِن   

.......................................................................................................................  

ٌُ  )اًمتـبقف  ًَ مـ هذا  اًمثوًم طمقٌ رصح سمخصقص  ( اًمػرَق سملَم اًمعؾِؿ واعمضؿرِ أي ممو ؾمبؼ ذم مبوطمٌ اًمتؼسقؿ )  (قمؾؿ

ومسوَد شمؼسقِؿ قمؾؿً أيضو )  (و وشمعدد اعمعـك اخلوص وقمؿقم اًمقضع ذم اعمضؿر )  ،اعمعـك وظمصقص اًمقضع ذم اًمعؾؿ

( أي اؾمؿ  َأنَّ ذًمَؽ ( أي سمـوء قمغم فمـ )  فمـًّو( يمام ومعؾف سمعضفؿ )   دوَن اؾمِؿ اجيؿمورةِ  ) واًمضؿػمأي إمم اًمعؾؿ  (اجلزئلِّ إًمقفام 

( َأن ) و معـك دون أ ؾ اًمقضع ) اؾمتعامًمف ذم ذم  ( احلسقي إكام يتعلّمُ سمؼريـِي اجيؿمورةِ اجيؿمورة مقضقع ٕمر قموم إٓ أكف ) 

أكف ىمد فمفر اًمػرق سملم اًمعؾؿ واًمضؿػم ومنن يمال مـفام ىمد وضع ذيمره هق: وطمو ؾ مو  (سموًمقضِع ( يتعلم ) مدًمقَل اًمضؿػِم 

خلوص، وًمؽـ اًمعؾؿ اعمعـك اعمقضقع ومقف واطمد ومؼط، وأمو اعمعـك ذم اًمضؿػم ومنكف وضع عمجؿققمي ضمزئقوت قمغم ؾمبقؾ اًمبدل 

وأمو مـ ضمفي اًمقضع وموًمعؾؿ ومقصدق أكو قمغم زيد أو قمؿرو أو سمؽر وموعمعـك اخلوص ومقف متعدد وًمذا اطمتوج ًمؼريـي ًمتعققـف، 

واًمضؿػم وضعف سملمر قموم وهق آًمي اًمقضع يمام ؾمبؼ، وهذا اًمػرق يمام يري سملم اًمعؾؿ  عمالطمظتف سمخصق ف، وضعف ظموص

اؾمؿ اجيؿمورة ويمذا  فمـ اًمبعض أن واًمضؿػم يري سملم اًمعؾؿ واؾمؿ اجيؿمورة واعمق قل واحلرف، هذا أمر وإمر اًمثوين

جلزئل يموًمعؾؿ ومقؽقن اعمقضقع ًمف ومقفام ظمو و، وأمو اؾمؿ  ضؿػم، وموًمضؿػم مقضقعتؾػ قمـ اًمخياعمق قل واحلرف 

اجيؿمورة واعمق قل واحلرف ومنهنو مقضققمي ٕمر قموم وًمؽـفو ذم آؾمتعامل ذم اًمؽالم شمتعلم سمؼرائـفو أمو أ ؾ وضعفو ومفق 

خصق ف سمؾ وضع عمطؾؼ اعمشور إًمقف اعمػرد ومؿثال اؾمؿ اجيؿمورة مل يقضع ًمزيد وقمؿرو وسمؽر مـ اعمشور إًمقف اعمػرد اعمذيمر سم قموم

، وموخلال ي هل أن اًمضؿػم واؾمؿ اجيؿمورة واعمق قل واحلرف مقضققمي خلوص سمقضع قموم، وذهى سمعضفؿ إمم أن اعمذيمر

. اًمتـبقف ) اًمضؿػم وطمده مقضقع خلوص سمقضع قموم، وأمو اؾمؿ اجيؿمورة واعمق قل واحلرف ومؿقضققمي ًمعوم سمقضع قموم

ُف ٓ يستِؼؾُّ  ( أي مـ اًمتؼسقؿ اعمذيمقر )ِمـ هذا اًمراسمُع: شمبلّمَ ًمَؽ   ( أنَّ معـك ىمقِل اًمـحوِة: احلرُف مو دلَّ قمغم معـك ذم همػِمِه، أكَّ

ومنن  (سمخالِف آؾمِؿ واًمػعِؾ )  يمام ذم رسُت ِمـ اًمبٍمةِ  ومفوم معـوه( ومقحتوج اًمعومؾ واعمجرور جيسموعمػفقمقِي  أي ٓ يـػرد )

ـَ اًمػرَق سملَم اًمػعِؾ واعمشتؼِّ أنَّ ضورسًمو  ) اًمتـبقف .ذم كػسف ستؼؾ مـػردم يمال مـفام يدل قمغم معـك ًَ ِم أي  (اخلومُس ىمْد قمروم

( أي إمم مو دلَّ قمغم طمدٍث وكسبٍي إمم مقضقٍع أي اًمػعؾ )  ( ومنكَّفُ  مثؾ يرضب ) ( ٓ َيِرُد قمغم طمدِّ اًمػعؾِ اعمشتؼ مثؾ ضورب ) 

، وطمو ؾ مو ذيمره هق: أن اًمـحوة عمو قمرومقا اًمػعؾ سملكف: مو دل قمغم معـك ذم كػسف بي( أي اًمـس وزموهِنوذات وهق اًمػوقمؾ ) 

سملطمد إزمـي اًمثالصمي. أورد قمؾقفؿ أن اعمشتؼ يمضورب يصدق قمؾقف هذ احلد مع أكف ًمقس سمػعؾ ومنكف يدل قمغم معـك ذم  ومؼؽمك

وز ذم آؾمتؼبول ومال يؽقن طمد اًمػعؾ موكعو ذم اًمزمـ احلوزم ومنهنؿ ىمد رصطمقا سملن اؾمؿ اًمػوقمؾ طمؼقؼي ذم احلول جمكػسف 
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سملن اًمػعؾ مو دل قمغم طمدث وكسبي إمم ذات وموعمعتؼم ومقف هق احلدث أوٓ، وأمو اعمشتؼ ومفق مو دل  ومؽقػ اجلقاب ؟ أضمقى

  وموعمعتؼم ومقف أوٓ هق اًمذات يمام ؾمبؼ. مـسقب إًمقفو قمغم ذات سموقمتبور طمدث
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 اجلـسِ  واؾمؿَ  عمعلمٍ  هِ سمجقهرِ  وضعَ  يملؾموميَ  اجلـسِ  قمؾؿَ  ومننَّ  اجلـسِ  وقمؾؿِ  اجلـسِ  اؾمؿِ  سملمَ  اًمػرُق  يعؾؿُ  فُ : ومـاًمسودُس 

ـَ  ومقفِ  وهق معـًك  اًمتعلّمُ  ضموءَ  صمؿَ  معلمٍ  ًمغػمِ  وضعَ  يملؾمدٍ  .اًمالمِ  م  

ُ أمٌر ق معـًك ومقِف واعمق قُل ؾُف سمام هاًمسوسمُع: اعمق قُل قمؽُس احلرِف ومننَّ احلرَف يدُل قمغم معـًك ذم همػِمِه وحتّص  مبفٌؿ يتعلمَّ

 سمؿعـًك ومقِف.

: اًمػعُؾ واحلرُف يشؽميموِن ذم أهنام يدِٓن قمغم معـًك سموقمتبوِر يمقكِِف صموسمًتو ًمؾغػِم ومِ  ـُ ًُ ًمُف اًمغػُم ومومتـَع  ـْ اًمثوِم هذِه اجلفِي ٓ يثب

 اخلؼُم قمـفام.

.......................................................................................................................  

اًمػرُق سملَم اؾمِؿ اجلـِس وقمؾِؿ اجلـِس ومننَّ قمؾَؿ اجلـِس يملؾمومَي ( أي ممو ؾمبؼ ذم اًمتؼسقؿ ) اًمسودُس: ومـُف يعؾُؿ اًمتـبقف ) 

واؾمَؿ اجلـِس يملؾمٍد وضَع ًمغػِم معلٍم صمَؿ  ذم اًمذهـ )( عمعلٍم  ) ( أي سمذاشمف ٓ سمقاؾمطي أمر ظمورج قمـف يموًمالموضَع سمجقهِرِه 

ـَ اًمالمِ ضموَء اًمتعلّمُ  أن اعموهقي اعمستحرضة ذم ذهـ اًمقاضع هلو ضمفتون ضمفي قمؿقم مـ طمقٌ  واحلو ؾ (  وهق معـًك ومقِف م

ػم  دىمفو قمغم يمثػميـ ذم اخلورج، وضمفي ظمصقص مـ طمقٌ أهنو طمرضت ذم ذهـ اًمقاضع دون همػمه وذم زمـ معلم ومتص

هبذه اًمؼققد متشخصي وموؾمؿ اجلـس وضع ًمؾامهقي سموٓقمتبور إول وقمؾؿ اجلـس وضع ًمؾامهقي سموٓقمتبور اًمثوين، ومنن ىمقؾ: 

معرومو سموًمالم يدل قمغم اًمتعقلم ومام اًمػرق سملم إؾمد وأؾمومي ؟ ىمؾـو: يؽقن اًمػرق طمقـئذ أن اًمتعلم ضموء ًمألؾمد مـ وموٕؾمد 

اًمسوسمُع: اعمق قُل قمؽُس احلرِف ومننَّ احلرَف يدُل قمغم معـًك ذم همػِمِه  وذاشمف. اًمتـبقف ) اًمالم وأمو اًمتعلم ذم أؾمومي ومبجقهره

ومنكؽ إذا  أي طمو ؾ سموقمتبوره، ( أي ذم اًمغػممعـًك ومقِف  ( معـك احلرف )هق   ( أي سمذًمؽ اًمغػم اًمذي )سمام ( وشمعؼؾف ) ؾُف وحتّص 

ذم اًمذهـ إٓ سموًمغػم وهق اًمسػم صؾ ذم اخلورج وٓ يتعؼؾ حيٓ ىمؾً: رسُت ِمـ اًمبٍمِة ومؿعـك ِمـ وهق آسمتداء اجلزئل 

ُ ( قمـد اًمسومع ) واعمق قُل أمٌر مبفٌؿ واًمبٍمة )   ( أي سمؿػفقم اًمصؾي اًمذي هق معـك طمو ؾ وىموئؿ )سمؿعـًك  ( قمـده )يتعلمَّ

صوت سمقضع قموم وهق أن ، وطمو ؾف أن هـوًمؽ ومرىمو سملم اعمق قل واحلرف مع أن يمؾقفام وضع عمشخ( أي ذم اعمق قل ومقفِ 

ومفق اؾمؿ ًمف معـك مستؼؾ سمـػسف وًمؽـف همػم معلم احلرف معـوه ذم همػمه ٓ يعؼؾ ًمف معـك سمدون ذًمؽ اًمغػم وأمو اعمق قل 

ومقػفؿ اًمسومع مـ اًمذي مثال ؿمخص مػرد مذيمر وًمؽـف ٓ يعؾؿ قمقـف ومقعلم ًمف سمؿضؿقن اًمصؾي، وموًمصؾي شمقضح اجيهبوم ذم 

اًمصؾي شمرومع ضمفي ويػفؿ ًمف معـك إٓ سموًمصؾي، وموعمق قل معؾقم مـ ضمفي وجمفقل مـ ضمفي  اعمق قل ٓ أن اعمق قل ٓ

: اًمػعُؾ واحلرُف يشؽميموِن ذم أهنام  اجلفوًمي وأمو احلرف ومفق جمفقل متومو ٓ يعؼؾ ًمف معـك إٓ سمقاؾمطي اًمغػم. اًمتـبقف ) ـُ اًمثوِم

و سموقمتبور يمقكف آًمي ومرآة عمشوهدة اًمغػم يموٓسمتداء اجلزئل ذم رست مـ أي صموسمت ( يدِٓن قمغم معـًك سموقمتبوِر يمقكِِف صموسمًتو ًمؾغػمِ 

اًمبٍمة سموًمـسبي ًمؾحرف، ومؿعـك ِمـ مقضقع عمشوهدة طمول اًمغػم أي ًمق ػ طمول اًمسػم واًمبٍمة أي يمقن اًمسػم مبتدأ 

ئقي ذم اًمػعؾ مقضققمي واًمبٍمة مبتدأ مـفو، ويموًمؼقوم اجلزئل ذم ىموَم زيٌد سموًمـسبي ًمؾػعؾ أي أن اًمـسبي اعمخصق ي اجلز

طمول وموقمؾف يمزيد مـ طمقٌ يمقن احلدث مسـدا واًمػوقمؾ مسـدا إًمقف ) عمشوهدة طمول اًمغػم أي ًمق ػ طمول احلدث يموًمؼقوم و  

ًُ ًمُف ( أي يمقن يمؾ مـ مػفقمل اًمػعؾ واحلرف أمرا همػم صموسمتو ذم كػسف سمؾ صموسمتو ًمغػمه )  ومـ هذِه اجلفيِ  ( أي ًمؾؿذيمقر ٓ يثب

  ، وطمو ؾفومال يصؾح يمؾ مـفام أن يؽقن مسـدا إًمقف ( أي قمـ احلرف واًمػعؾ ومومتـَع اخلؼُم قمـفاماًمغػُم عؾ ) وهق احلرف واًمػ
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هق سمقون قمؾي امتـوع احلؽؿ قمغم احلرف واًمػعؾ ومؾامذا ٓ يصح أن حيؽؿ قمؾقفام سمٌمء أي ٓ يسـد إًمقفام رء ؟ اجلقاب هق أن 

، ويمؾ كحق زيٌد ىموئؿٌ  كػسف أي اؾمتؼالًمف سموعمػفقمقي ًمقتلشمك إصمبوت اًمغػم ًمف حي احلؽؿ قمغم اًمٌم وسمف مقىمقومي قمغم صمبقشمف ذم 

مـ مدًمقل احلرف واًمػعؾ همػم مستؼؾ سموعمػفقمقي سمؾ أمر صموسمً ًمؾغػم أي معرف حلول اًمغػم، ومؿعـك ِمـ مثال هق آسمتداء 

تدأ واًمبٍمة مبتدأ مـفو، ومعـك اخلوص اًمذي يؽقن آًمي عمالطمظي طمول اًمغػم وهق اًمسػم واًمبٍمة مثال أقمـل يمقن اًمسػم مب

رضَب مثال هق اًمـسبي اعمخصق ي اجلزئقي ومنهنو معرومي حلول احلدث وطمول اًمػوقمؾ مـ يمقن إول مسـدا واًمثوين مسـدا 

، ومؾذا امتـع أن خيؼم قمـفام سمٌمء.إًمقف  
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ومقخؼُم سمِف دوَن احلرِف إْذ حتّصُؾ مدًمقًمِِف  َز كسبتُف إمم ظموٍص مـفوومجو اًمتوؾمُع: اًمػعُؾ مدًمقًُمُف يمكمٌّ ىمْد يتحؼُؼ ذم ذواٍت متعددةٍ 

حصُؾ ًمُف ومال يعؼُؾ ًمغػِمِه.يتإكام هق سمام   

تومْؾ.ومئِى وذم يمؾقتِف كظٌر وذم ضؿػِم اًمغ اًمعوُذ:   

.......................................................................................................................  

ىمْد ومؿثال ذم اًمػعؾ اعمويض مدًمقًمف هق مطؾؼ طمدث ذم زمـ مه وكسبي إمم وموقمؾ )  ( مدًمقًُمُف يمكمٌّ  اًمتوؾمُع: اًمػعُؾ اًمتـبقف ) 

  كحق ىموَم زيدٌ  (ومجوَز كسبتُف إمم ظموٍص مـفو  يمزيد وقمؿرو وهـد ) ( ذم ذواٍت متعددةٍ  ( ضمزئقوشمف يمؼوم ورضب وأيمؾ ) يتحؼُؼ 

أي شمعؼؾ مدًمقل احلرف ذم اًمذهـ وحتؼؼف ذم اخلورج )  ( دوَن احلرِف إْذ حتّصُؾ مدًمقًمِفِ )  ( أي سموًمػعؾ قمـ رء ومقخؼُم سمفِ  )

واعمعـك ٕن شمعؼؾ وحتؼؼ مدًمقل  ،( أي ًمؾؿتعؾؼ ًمفُ  ) مدًمقل احلرف أي يالطمظ ( صُؾ يتحسموعمتعؾؼ اًمذي )  أي ( إكام هق سمام

، ومؿعـك احلرف يالطمظ سموًمتبع ًمؾسػم واًمبٍمةهق وحتؼؼف إكام  فذم آسمتداء اجلزئل ومنن شمعؼؾإكام هق سموًمتبعقي ًمؾؿتعؾؼ يمام 

ٕضمؾ ذًمؽ اعمتعؾؼ ومفق يالطمظ ٓ ًمذاشمف سمؾ ٕضمؾ شمعرف وإومودة طمول ذًمؽ اعمتعؾؼ، وإذا يمون مدًمقل احلرف همػم مستؼؾ ذم 

ر مـ أن اًمثبقت ًمؾغػم ومرع آؾمتؼالل، ومال خيؼم قمـ أي ومال يعؼؾ صمبقشمف ًمغػمه عمو م ( ومال يعؼُؾ ًمغػِمهاًمتعؼؾ واًمتحؼؼ ) 

وطمو ؾ مو ذيمره اعمصـػ ذم هذا اًمتـبقف هق سمقون اًمػرق سملم اًمػعؾ واحلرف ومؼد شمؼدم ًمف ذم اًمتـبقف  احلرف يمام ٓ خيؼم سمف.

دون احلرف، وىمد سمدأ اًمثومـ أن اًمػعؾ واحلرف ٓ خيؼم قمـفام، وأراد ذم هذا اًمتـبقف اًمتػريؼ سملم اًمػعؾ ذم  حي اجيظمبور سمف، 

اعمصـػ سمبقون أن مدًمقل اًمػعؾ يمكم وىمد شمؼدم ًمف كظػم ذًمؽ ذم اعمؼدمي طملم ىمسؿ اعمدًمقل اًمؽكم إمم اؾمؿ اجلـس واعمصدر 

أن اًمػعؾ يموحلرف مدًمقًمف  -وقمؾقف ضمريـو ذم ذح أكقاع اًمقضع -واًمػعؾ واعمشتؼ، وومقف ظمالف وموعمشفقر قمـد اعمتلظمريـ

جلزيئوت احلدث ذم متعددة سمصقغي ومعَؾ مثال ووضعفو  واعمتلظمريـ إن اًمقاضع ٓطمظ أًمػوفم ضمزئل شمعؼؾ سملمر قموم، ومعـد

زمون موض مـسقب إمم وموقمؾ، وقمـد اعمتؼدملم إكف ىمد وضع  قغي ومعؾ قمغم مطؾؼ طمدث ذم زمون موض مـسقب إمم 

د اعمتؼدملم وشمؾؽ إمثؾي إكام وموقمؾ، ومؽتى ورضب وأيمؾ هل اعمقضقع ًمف قمـد اعمتلظمريـ، واعمػفقم اًمعوم هق اعمقضقع ًمف قمـ

+ كسبي إمم وموقمؾ معلم. معلم وموًمػعؾ مدًمقًمف اعمطوسمؼ هق; طمدث+ زمـهق مصوديؼ ًمف وًمقسً مقضققمو هلو، ومنذا قمؾؿ هذا 

، وموًمػعؾ ًمف همػم مستؼؾ -يمام شمؼدم ذم اًمتـبقف اًمسوسمؼ-واحلدث مدًمقًمف مستؼؾ يموًمؼقوم واًمرضب وإيمؾ واًمـسبي مدًمقهلو 

ر إمم اؿمتامًمف قمغم اًمـسبي اًمتل هل همػم مستؼؾي مل يصح اجيظمبور قمـف، وسموًمـظر ٓؿمتامًمف قمغم احلدث اًمذي هق ضمفتون: ومبوًمـظ

ومؾؿ  ح اجيظمبور سمف، وأمو احلرف ومفق همػم مستؼؾ متومو يقز كسبتف إمم أي واطمد مـ اًمذوات اًمتل يتحؼؼ ومقفو مستؼؾ معـك 

وذم يمؾقتِف )  يمكم أو ضمزئلأي ذم حتؼقؼ مػفقمف هؾ هق  ( وئِى ذم ضؿػِم اًمغ  اًمعوُذ:يصح اجيظمبور سمف واجيظمبور قمـف. اًمتـبقف ) 

و ؾف: إن . وطممـ إىمقال راضمحطمتك يظفر ًمؽ اًم (تومْؾ ومأي وذم احلؽؿ سمؽؾقتف كظر يؼتيض ضعػ هذا اًمؼقل )  (كظٌر 

اًمغوئى شمورة يعقد إمم  ، صمؿ إن ضؿػماًمضؿػم ًمف صمالصمي أىمسوم ضؿػم متؽؾؿ يملكو وضؿػم خموـمى يملكً وضؿػم هموئى يمفق

: إول: وهق مذهى مذهبونوذم ضؿػم اًمغوئى  ضموءين إكسون ومليمرمتف، يعقد إمم يمكم كحق: شمورةضمزئل كحق: زيٌد أيمرمُتُف، و

اعمصـػ ر ف اهلل أن ضؿػم اًمغوئى مقضقع ًمؽؾ واطمد مـ اعمشخصوت ؾمقاء يمون ضمزئقو طمؼقؼقو أو يمؾقو ومؿثال هق: وضع 

واطمد مـ اجلزئقوت اعمـدرضمي حتً مػفقم قموم هق: يمؾ مػرد مذيمر هموئى، صمؿ شمؾؽ اعمشخصوت ىمد اًمقاضع هذا اًمؾػظ ًمؽؾ 
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مذهى اجلؿفقر أن ضؿػم اًمغوئى مقضقع ًمؾجزئقوت  وهق، اًمثوين: يمزيد وىمد شمؽقن يمؾقو يمرضمؾ طمؼقؼقو شمؽقن ضمزئقو

زيؾف مـزًمي اعمشخص ذم اًمتعقلم.احلؼقؼقي اعمـدرضمي حتً ذًمؽ اعمػفقم اًمعوم، وأمو ضموءين رضمؾ ومليمرمتف ومفق جموز سمتـ  
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يموكو ٓ يستعؿالِن إٓ ذم ضمزئقلِم ًمعروِض اجيضوومِي  احلودي قمنم: ذو وومقَق مػفقُمفام يمكمٌّ ٕهنام سمؿعـك  وطمٍى وقمؾٍق وإنْ 

 ومال يؽقكوِن ضمزئقلِم.

.اعمعتؼُم اًمقضعاًمثوين قمنم: ٓ ُيريبَؽ شمعووُر إًمػوِظ سمعضفو مؽوَن سمعٍض إْذ   

....................................................................................................................... 

اعمؼصقد مـ هذا اًمتـبقف هق اجيؿمورة إمم اًمتػرىمي سملم إؾمامء  (ذو وومقَق مػفقُمفام يمكمٌّ ٕهنام سمؿعـك  وطمٍى وقمؾٍق اًمتـبقف ) 

اًمتل شمشوسمف احلرف ذم اًمتزام ذيمر اعمتعؾؼ سمعدهو وذًمؽ مثؾ ذو وومقق شمؼقل: ضموءين ذو قمؾؿ، وزيد ومقَق اًمشجرِة، ومقؾتزم ومقفام 

ومؽون اعمػروض أن يعدا مـ احلروف، وطمو ؾ اًمػرق هق: أن  دائام اجيضوومي إمم مو سمعدمهو يمام يؾتزم ذم احلرف ذيمر متعؾؼف

ضع أي اعمعـك اًمذي وضعف ًمف اًمقاضع، ومذو سمؿعـك  وطمى وومقق سمؿعـك قمؾق وهذا معـك اعمعتؼم ذم اًمؽؾقي واجلزئقي هق اًمق

ومال يؽقكون طمروملم، ومعـومهو يمكم ًمصدىمفام قمغم يمثػميـ مـ أومراد  فؿ مـفام ذًمؽومنذا ذيمرا مػرديـ ومُ  مستؼؾ سموًمػفؿ

ٓ ذم أ ؾ   طملم اؾمتعامهلام ذم اجلؿؾياًمصوطمى واًمعؾق ومفام داظمالن ومقام وضعفام يمكم، وأمو اًمتزام ذيمر اعمتعؾؼ ومؼد قمرض هلام

وإن يموكو ٓ يستعؿالِن اًمقضع سمخالف احلرف ومنن اًمتزام ذيمر اعمتعؾؼ ومقف هق ذم أ ؾ وضعف ٕكف ٓ معـك ًمف يعؼؾ سمدوكف ) 

ٌد ومقَق ، وزياعموليعـل أن ذو وومقق يضوومون إمم ضمزئل كحق: زيٌد ذو  ( إٓ ذم ضمزئقلِم ًمعروِض اجيضوومِي ومال يؽقكوِن ضمزئقلمِ 

، ومفـو ٓ كؼقل إن ذو وومقق ضمزئقون ٕن أ ؾ وضعفام يمكم واجلزئقي قمرضً قمؾقفام وؾمطحو معفقدا ، شمريد موٓاًمسطِح 

قمؾق ومال يؽقكون ضمزئقلم.و هق مطؾؼ  وطمى ومطؾؼ طملم آؾمتعامل ٓ ذم أ ؾ اًمقضع ٕن أ ؾ معـومه  

أي شمـووهبو ووىمقع  ( شمعووُر إًمػوِظ سمعضفو مؽوَن سمعضٍ )  أي ٓ يقىمعؽ ذم ريى وؿمؽ (اًمثوين قمنم: ٓ ُيريبَؽ اًمتـبقف ) 

هق  اًمعؾؿقي واعمق قًمقي وأمثوهلوأي اعمـظقر إًمقف ذم احلؽؿ سموًمؽؾقي واجلزئقي و ( إْذ اعمعتؼُم اًمقضعسمعضفو مقىمع سمعض ) 

أردت سمف زيًدا ومقحتؿؾ أن مثول: إذا ىمؾً: ضموَءين ذو موٍل، و اًمقضع ٓ آؾمتعامل، وهذا اًمتـبقف يموًمدًمقؾ ًمؾتـبقف اًمسوسمؼ.

واعمقضقع ًمف ذم  ،اًمقضعهق ًمػوظ إيتقهؿ أكف ضمزئل ٓؾمتعامًمف ذم اجلزئل، ووضمف دومع هذا اًمقهؿ مو ذيمر وهق أن اعمعتؼم ذم 

إذا ذو أمر يمكم وإن اؾمتعؿؾ هـو ذم مشخص ومال يؽقن ضمزئقو، سمخالف زيد ومنكف ضمزئل ًمقضعف ًمذًمؽ اعمشخص، مثول آظمر: 

ًَ اكحٍم ذم سمؾدة طمػ : اًمذي طمػظ اًمتقراة ذم هذه اًمبؾدة طمورض، ومرسمام يتقهؿ أن اًمذي قمؾؿ ؿمخيص ظ اًمتقراة ذم زيد ومؼؾ

وًمقس يمذًمؽ ٕن معـك اًمذي طمول اًمقضع هق اجلزئقوت اعمستحرضة سمؼوكقن يمكم وهق: مػرد مذيمر مشور إًمقف سمؿضؿقن 

الف زيد ومنكف مقضقع جلزئل معلم، ومزيد اًمصؾي، ويؽقن آكحصور ذم زيد ىمريـي معقـي ًمؾؿراد مـ شمؾؽ اجلزئقوت، سمخ

 يصدق قمؾقف شمعريػ اًمعؾؿ اًمشخيص دون اًمذي وإن احتد اعمراد مـفام ذم ذًمؽ اعمثول وموومفؿ.
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 "اًمػفرس  "

  

 اًمصػحي                                                                        اًمعـقان                                                                                            

 

  2................................................................................... ........ مؼدمي اعممًمػ

 1........ .......................................................................................... مؼدمي

  1......................................... .................................................. أريمون اًمقضع

  1............... ............................................................. اًمقضع اًمتحؼقؼل واًمتؼديري

 1........ ...................................................................... اًمقضع اًمشخيص واًمـققمل 

  4.............. ..................................................................... ضع اًمعوم واخلوصاًمق

  5...........................................................................................  وضع إقمالم

 5. .............................................. احلروفوضع اًمضامئر وأؾمامء اجيؿمورة وإؾمامء اعمق قًمي و

  6.......... ................................................................... وضع اعمعرف سموًمالم واعمـودى

  6.......... ..................................................................... وضع اؾمؿ اجلـس واعمصدر

  7.......... ..... ................................................................... وضع اًمػعؾ واعمشتؼوت

  8.......... ......................................................................... وضع اعمريمبوت آؾمؿقي

  8.......... ............................................................................ وضع اعمجوز واًمؽـويي

  9.......... ................................................................................. خمطط شمقضقحل

  22.......... ........................................................... شمطبقؼ أىمسوم اًمقضع قمغم ؾمقرة اًمػوحتي

  21.......... .........................................................................................وموئدشمون 

  21.... .................................................................................... ذح اًمـص اعمؼدمي

  25.......... ......................................................................................... اًمتؼسقؿ

  27.......... ....................................................................... اخلومتي اًمتـبقف إول واًمثوين

  29.......... .................................................................. اسمع واخلومساًمتـبقف اًمثوًمٌ واًمر

  12.......... ................................................................. اًمتـبقف اًمسودس واًمسوسمع واًمثومـ

  11.......... ........................................................................... اًمتـبقف اًمتوؾمع واًمعوذ
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  15.......... ......................................................................واًمثوين قمنم  ياًمتـبقف احلود

  16.......... ..........................................................................................اعمصودر

  17.......... .........................................................................................اًمػفرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


